
V tomto pokračování bych Vám chtěla 
popsat použití rašeliny na zmírnění 
kožních problémů. Zřejmě největším 
problémem je psoriáza – lupénka. Je 
to velmi častá, neinfekční, zánětlivá, 
kožní choroba, probíhající chronicky, 
s velkým sklonem k recidivám. 
Projevuje se charakteristickými 
zarudlými plochami, pokrytými 
odlupujícími se šupinkami kůže.
O lupénce jsou první historické zmínky 
již za starověkých civilizací. Lupénka 
tedy není nějakou novou civilizační, 
stresovou chorobou.
Objevuje se v jakémkoli věku, ale 
nejčastěji v dospělosti. Mluvíme 
o dvou obdobích – okolo puberty 
a okolo 40. - 50. roku věku. Ze studie, 
která zkoumala psychické dopady 
různých nemocí na člověka vyplynulo, 
že lupénka je druhým traumatizujícím 
onemocněním hned po depresích. 
Příčiny vzniku psoriázy, přes obrovský 
pokrok, nejsou přesně známy. Má řadu 
forem. Svědí, proto jí neutečeme 
a bolí, protože praská kůže.
Vím, že rašelina má mnoho skvělých 
vlastností. Vymyslela jsem tedy celou 
kosmetickou řadu, která velmi pomáhá 
lidem s lupénkou. Jelikož má rašelina 
protisvědivý účinek, natřená napadená 
místa rašelinovou maskou přestanou 
svědit. Pomáhá zlepšit kyselou reakcí 
prokrvení kůže a brzy zmenšuje 

postižená místa. Zlepšuje a uklidňuje 
popraskání kůže při používání krémů 
a tělových mlék s rašelinou.
Psoriáza se velmi zhoršuje v zimním 
období při nedostatku sluníčka. Moje 
kosmetika je zvlášť v tomto období 
velmi žádaná.
Tato choroba je doživotní milenka, 
ale jsou možnosti, jak lidem zmenšit 
problémy, aby mohli s touto chorobou 
slušně žít. Rašelina nemá vedlejší 
účinky a nemůže nikoho ohrozit.
Doporučuji mýt se rašelinovým 
mýdlem, při sprchování používat 
celotělový sprchový gel s rašelinou. 
Postižená místa natírat rašelinovou 
maskou a po masce použít krémy 
a tělová mléka s rašelinou. Koupejte se 
v rašelinových koupelích, do kterých 
můžete přidat hrstečku soli z mrtvého 
moře. Rašelina vás uklidní a zlepší 
vám život. Jak vždy říkám: „Příroda je 
mocná čarodějka“.

Ludmila JÍLKOVÁ

Rašelina a lupénka
Tentokrát se podíváme na léčbu této
kožní choroby.
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