nasveti in recepti

KAKO SE ZNEBITI

GLIVIC NA NOHTIH

+

Znebimo se glivic!
Je lahko še kaj bolj nadležnega kot glivična okužba stopal?
Glivična okužba nohtov »onihomikoza« je zelo pogosta težava, ki je lahko dolgotrajna
in neprijetna. Okužbi smo še bolj izpostavljeni v toplejših dneh ter v javnih prostorih,
kot so telovadnice, savne, kopališča, saj je to idealno okolje za razvoj glivic. Čeprav
se glivice lahko pojavijo na vseh nohtih, so veliko bolj pogoste na nogah, zaradi
temnih, toplih in vlažnih pogojev, ki jih najdemo v nogavicah in čevljih. Glivicam smo
prav tako bolj izpostavljeni v primeru oslabljenega imunskega sistema, neustrezne
vrednosti pH kože, slabe higiene ali sladkorne bolezni.
Do glivične okužbe nohtov pride, ko glivice začnejo rasti pod nohtom, kar povzroči,
da se noht odebeli, razbarva in skrivi. Koža ob nohtu se lušči in srbi ter postane suha
in razdražena. Ko se okužba razširi, lahko noht odstopi od podnohtja, kar povzroči
hude bolečine in neprijeten vonj.
Ta pogosta kronična težava se zelo hitro razširi na druge nohte skozi kožo med prsti.
Prav tako se širi s pilicami in škarjicami, če jih po uporabi na okuženem nohtu nato
uporabimo na drugih nohtih.
Glivična okužba nohtov je pogosto videti težava brez konca, toda lahko jo enostavno
odpravimo na povsem preprost način. V knjigi smo tokrat za vas izbrali učinkovite
preparate in recepte, s pomočjo katerih se boste uspešno znebili glivic na nohtih.
Naj se boj z glivicami začne zdaj!

E-knjiga je last podjetja BE HEALTHY D.O.O.
Vsakršno kopiranje in objavljanje vsebine je prepovedano.

www.futunatura.si
OPOZORILO: Informacije v tej E-knjigi so zgolj informativnega
značaja in niso namenjene za uporabo v zdravstvene namene.

Preventivni ukrepi
V vsakem primeru je bolje preprečiti kot zdraviti, zato upoštevajte nekaj nasvetov, da se
izognete glivičnim okužbam stopal:
•

Skrbite za higieno svojih nog in uporabite vsak dan sveže nogavice.

•

Po tuširanju noge dobro obrišite in osušite, še posebej kožo med prsti.

•

Če se morate tuširati na javnih površinah, to počnite obuti v natikače.

•

Izberite udobno in zračno obutev ter jo po vsaki uporabi posušite.

•

Izogibajte se stiku z osebami, ki imajo glivice ter 'okuženih' predmetov.

•

Skrbite za svoj imunski sistem – trdnejši ko bo, težje se boste okužili.

•

Na javnih površinah ne hodite bosi in redno razkužujte svoja stopala.

Ukrepi ob prvih znakih okuzbe
ˇ
Običajno je tako, da se na nego stopal spomnimo šele, ko
imamo težave. Pomembno je, da ukrepamo takoj, zato je
pred vami nekaj prvih napotkov, ko se pojavijo težave:
•

Nogavice po vsakem nošenju prekuhajte.

•

Nikoli ne obujte vlažnih čevljev ali nogavic.

•

Doma nosite udobne zračne copate ali natikače.

•

Uporabljajte pilice za enkratno uporabo.

•

Za umivanje uporabljajte kisla mila s ph <7.

•

Po tuširanju dobro osušite stopala z brisačo.

•

Brisačo po vsaki uporabi operite oz. prekuhajte.

Čajevec
v spreju

VEČ >>

Odstranitev glivic na nohtih
Vsak, ki je že imel težave z glivicami na nohtih, ve, kako težko je najti ustrezen preparat
ali recept, ki bi glivice temeljito in hitro odpravil.
Med najučinkovitejša sredstva za odstranitev glivic nedvomno sodi koloidno srebro, ki
je zaradi svojega izjemnega protivirusnega, protibakterijskega in protiglivičnega
delovanjem postal eden od najbolj priljubljenih načinov za hitro in učinkovito zdravljenje
glivičnih okužb nasploh.
Pred vami so napotki, kako s koloidnim srebrom uničimo glivično okužbo stopal:
• Pripravite si manjši kos vate, ki naj bo ravno toliko velik kot območje okužbe.
• Napojite kos vate s koloidnim srebrom ter jo položite na mesto okuženega nohta.
• Vato moramo dlje časa pustiti neposredno na nohtu. Najboljši način, ki so ga
uporabniki odkrili je, da odrežete 'prst' medicinske rokavice in ga namestite na
okužen prst tako, da je kos vate ves čas na glivičnem predelu nohta. Lahko pa
uporabite tudi lepilni trak ali obliž.
• Tretma je treba ponoviti 3-krat na dan, dokler se stanje ne izboljša. Običajno to
traja približno teden dni.
• POMEMBNO: Bodite previdni pri nakupu koloidnega srebra, saj mora biti le-to
res kvalitetno.

Koloidno
srebro
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Domaci
ˇ recepti proti glivicam
Kadar pri roki nimamo koloidnega srebra, si lahko pomagamo tudi z drugimi sredstvi,
ki jih imamo običajno v domačem gospodinjstvu. Predstavljamo vam nekaj preprostih
načinov, ki bodo poskrbeli za nadzor glivic in preprečili širitev okužbe.

JABOLČNI KIS
Jabolčni kis je blaga kislina in lahko pomaga preprečiti širjenje glivic na
stopalu, hkrati pa ubija bakterije in glivice. Zmešajte enako količino
jabolčnega kisa in vode ter namakajte noge v tej raztopini 30 minut na
dan. Po vsakem namakanju si stopala in nohte temeljito osušite. Kopel
za noge si pripravljajte redno vsaj 4 tedne oz. do izboljšanja.

ČESEN
Česen vsebuje sestavine, ki imajo protiglivične lastnosti (npr. alicin in
ajoen) in lahko pomagajo pri glivičnih okužbah stopal. Zmešajte
česnovo olje z enako količino kisa in mešanico nanesite na prizadeti
noht. Najbolje je, da si prst povijete s povojem, da je noht ves čas
prepojen z mešanico. Pustite delovati nekaj ur, nato odstranite povoj.
Ponavljajte vsak dan, dokler ne ustavite okužbe. Če v vašem
gospodinjstvu nimate česnovega olja, si ga pripravite kar sami: dva
zdrobljena stroka česna popražite v dveh žlicah olivnega olja in nato
precedite. V primeru glivičnih okužb se priporoča tudi dnevno uživanje
česna.

SODA BIKARONA
Jedilno sodo najdemo skoraj v vsakem gospodinjstvu in med drugim je
zelo uporabna tudi v primeru glivičnih okužb stopal. Predvsem pa
pomaga nevtralizirati neprijeten vonj stopal. Zmešajte polovico
skodelice sode bikarbone, polovico skodelice Epsom soli in štiri
skodelice vroče vode. Dobro premešamo, nato dodamo še četrtino
skodelice belega kisa. Prizadeti noht namakajte v tej raztopini približno
10 minut, nato sperite s čisto vodo in noge temeljito osušite. Postopek
ponovite dvakrat na dan nekaj tednov.

USTNA VODA
Ustna voda, ki uniči bakterije in mikrobe v ustih, se lahko uporablja tudi
za zdravljenje glivic na nohtih. Ustne vode imajo več sestavin, med njimi
tudi alkohol, ki delujejo kot močan antiseptik za preprečitev širjenja
škodljivih bakterij in glivic. Pripravite si manjšo kopel iz enake količine
ustne vodice in belega kisa ter vanjo namočite prizadeto stopalo za 30
minut. Nato okuženi noht nežno očistite, sperite z vodo in temeljito
osušite. Ponovite dvakrat na dan nekaj tednov.

OLJE ČAJEVCA
Olje čajevca ima antiseptične in protiglivične lastnosti in je lahko zelo
učinkovito za zdravljenje glivic na nohtih. Nekaj kapljic olja čajevca
zmešajte z eno žličko kokosovega ali olivnega olja ter mešanico z vato
nanesite na prizadet noht. Pustite delovati 10 minut, nato pa z zobno
ščetko nežno očistite prizadet noht. Ponavljajte nekaj tednov, dvakrat
do trikrat na dan, dokler se stanje ne izboljša.

LIMONIN SOK
Citronska kislina v limoninem soku pomaga ustaviti širjenje glivic, saj ima
tako antiseptične kot tudi protiglivične lastnosti. Svež limonin sok z vato
nanesite na okužen noht in pustite delovati približno 30 minut, nato
sperite s toplo vodo. Lahko si pripravite tudi mešanico limoninega soka
in olivnega olja v razmerju 1 : 1 in masirate okuženo območje ter pustite
delovati nekaj ur, nato sperete s toplo vodo. Ponovite dvakrat na dan
vsaj en mesec.

OLJE SIVKE
Olje sivke ima več spojin z antiseptičnimi lastnostmi, zato je učinkovito
sredstvo v boju proti okužbam in preprečevanju draženja kože.
Zmešajte pet kapljic olja sivke in pet kapljic olja čajevca ter z vatirano
palčko nanesite mešanico le na prizadet noht in okolico. Pustite delovati
vsaj 10 minut, nato stopalo sperite z vodo in temeljito osušite. Ponovite
dvakrat do trikrat na dan nekaj tednov.

Koloidno srebro, 500 ml
DERMATOLOŠKI TONIK
• Pomaga ohranjati normalno stanje kože,
• deluje protivirusno in protibakterijsko,
• preprečuje in zavira glivične okužbe,
• čisti in regulira proizvodnjo loja,
• zmanjšuje nastanek mastne kože,
• zmanjšuje nastanek mozoljev in aken.

Kliknite tukaj za več informacij ali naročilo >>
Koloidno srebro znamke FutuNatura vsebuje koncentracijo 37 ppm ter je
izredno kakovostno, kar boste opazili že po nekajdnevni uporabi.

www.futunatura.si

