
V dnešní kapitole o rašelině bych se 
ráda zaměřila na ekzémy.
Jedna z mnoha forem kožního 
onemocnění, kterým trpí především 
ti, kdo mají sklon k alergii, je 
atopický ekzém, nebo-li atopická 
dermatitida. Atopie vyjadřuje 
zvýšenou vnímavost imunitního 
systému, který reaguje na nejrůz-
nější podněty v okolí a říká tělu, co 
je a co není dobré.
Jak lze stručně charakterizovat 
projevy atopického ekzému? Jedná 
se o zarudnutí kůže a výsevy 
pupínků. Kůže může mokvat 
a tvoří se stroupky. Kožní projevy 
jsou rozmístěny nejprve na tvářích, 
čele, bradě, šíří se na krk a do vlasů. 
Mohou se objevit postupně na 
celém těle. Jsou spojeny se silným 
svěděním a celkově zvýšenou 
dráždivostí. Zhoršení stavu se 
střídá se zlepšením. Největší nástup 
bývá většinou v zimním období.
Léčba je dlouhodobá a výsledky 
se nedostaví přes noc. Důležitá je 
souhra těla a psychiky, dále pak 
správný režim.
Lidé s ekzémy by neměli používat 
normální kosmetické přípravky, 
které ještě zvyšují podráždění 
kůže, a kortikoidy by měli nasa-
dit, až když selžou přírodní 
prostředky na zmírnění ekzémů. 
Po mých zkušenostech při nasazení 
kosmetiky z rašeliny se ve většině 

případů projeví velké zklidnění již 
po třech dnech.
Mytí celotělovým sprchovým ge-
lem, rašelinovým mýdlem, poma-
zání tělovým mlékem a krémem 
s rašelinou zamezí nejprve svědění 
a tím i škrabání a případné následné 
infekci. Šupinatění kůže se ztrácí, 
kůže je hladká a není zarudlá. 
Velmi pomáhá i rašelinová koupel.
Nelze se divit dětem ani dospělým, 
že jsou při atopickém ekzému velmi 
podráždění a chovají se ke svému 
okolí až agresivně. Příčinou trápení 
je hlavně svědění kůže. Když 
rašelinou, která má od přírody 
protisvědivý účinek, zamezíte 
tomu nejhoršímu, nebude nutné 
kortikoidy se značnými vedlejšími 
účinky vůbec používat. Škoda, že 
o účincích rašeliny ví u nás velmi 
málo kožních lékařů a alergologů.
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Rašelina a ekzémy
Opět se podíváme na léčbu kožních 
chorob.
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