Dobre rady
Podolog Agata Dobrodziej
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Dzień dobry, moje nazwisko Loren. Mam termin na godzinę 9,00.
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Dzień dobry, dobrze, że już Pani jest.

Dzień dobry Pani Loren, proszę wejść
tutaj do mnie.

Jak się Pani czuje? Ma Pani
dolegliwości związane z brodawkami?
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Hilfe bei
Warzen

WARZEN

O, mogę zabrać ulotkę?

Bardzo dobrze, dziękuję.
Przydałoby mi się trochę urlopu.
Ulotkę zabrałam, bo mój wnuczek
ma dużo brodawek. Co można
z tym zrobić?

Oczywiście.

U dzieci spotyka się to dość często.

Brodawki często obejmują zakażenie zdrowych komórek skóry ludzkimi wirusami
brodawczaka (HPV) i dochodzi do narostów na skórze.

Szczególnie narażone są osoby o słabym układzie odpornościowym, tj. dzieci
i osoby starsze. Dotyczy to także ludzi z egzemą, atopowym zapaleniem
skóry, ponieważ wirusy szczególnie łatwo przedostają się przez małe
pęknięcia w skórze. Zwykle po pewnym czasie usuwają się same.
Myślę, że na podeszwie stopy również
ma Pani brodawkę.

Tak też powiedział lekarz pediatra.
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Ja też to zauważyłam tylko, że to nie
wygląda tak samo jak u mojego
wnuczka. Czy nie jest to aby odcisk?

Nie, to jest płaska brodawka podeszwowa. W porównaniu do innych brodawek,
rośnie pod naciskiem do wewnątrz w czasie chodzenia, a zewnątrz pozostaje
raczej płaska. Dlatego podczas chodzenia może powodować kłujący ból podobny
do bólu przy odcisku. Nic Pani nie czuje?

Ważny jest zdrowy styl życia. Przygotuj
swój system odpornościowy. Może
rzeczywiście trzeba wyjechać na
wakacje? Poza tym miejsce to powinno
być suche. Wirusy podobnie jak grzyby
lubią otoczenie wilgotne.

Na razie nie czuję.

Znajduje się to w ulotce?

Wobec tego musimy coś zrobić żeby
wirus się nie rozprzestrzenił.

Tak, w domu może Pani doczytać o tym
na spokojnie.

Krem działa jak rodzaj ﬁlmu ochronnego
na zdrowe komórki skóry, więc wirusy
nie mogą atakować.

Zapobiegawczo polecam krem
peclavus AntiVERUX, który zawiera
cenną spirulinę.

Jak często powinnam go stosować?

W czasie regularnego stosowania tego
kremu zdrowe komórki są chronione.
W tym czasie wszystkie zainfekowane
komórki powinny zniknąć za
pośrednictwem naturalnego procesu
odnowy skóry. W ten sposób można
skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie
się brodawki.
Należy go aplikować rano i wieczorem. Najlepiej wacikiem na patyczku. Potem
całkowicie wmasować. Ważne jest, aby tego miejsca nie pokrywać tłustymi
substancjami np. nie smarować innym kremem bezpośrednio na aplikowane miejsce.
Dzięki temu mamy bardzo dobre doświadczenia. Jeśli Pani wnuk ukończył już 3 lata
to ten krem byłby też dla Pani wnuka - wtedy rozmnażanie się brodawek na pewno
wkrótce dobiegnie końca.

Jestem wdzięczna Pani za wszystkie
porady – dziękuję i do zobaczenia!

Proszę się do mnie zameldować jak
tylko zajdzie potrzeba lub w razie
dalszych pytań. Do widzenia Pani Loren!
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