
Акне юнацьке - вугрі

This text has no standard translation into English, and therefore presented in its original
language. You can use the tool "Translate Tools" (on the page top left) to carry out on-line
translation.
  

АКНЕ ЮНАЦЬКЕ (ВУГРІ) - часто являє собою ускладнення себореї, що виникає в
юнацькому віці. Локалізується на шкірі лоба, носа, щік, скронь, підборіддя, спини, грудей,
плечей (появляються висипання на шкірі рожевих вузликів з чорною крапкою на вершині,
потім утворюється пустула, яка підсихає з утворенням кірочки).

    Лікування:
  

• Якщо ви страждаєте від вугрів, то вмиватися слід теплою водою, щоб не допустити
затвердіння сальних залоз і закриття nop. Необхідно уникати лужного мила, краще
користуватися біологічними лосьйонами з нейтральною або трохи кислою реакцією.

  

• (бинт, картопля, марля) Перетерти через дрібну тертку вимиту картоплю,
свіжопригото-влений сік картоплі накласти завтовшки І мм на складену в декілька шарів
марлеву серветку і зафіксувати її бинтом на ураженій ділянці при флегматозних вуграх.
Через 1-2 год. картопляну масу обережно зняти шпателем і замінити новою.

  

• (брусниця, кропива дводомна*, малина, ромашка лікарська*, суниці лісові, чебрець
пла-зкий*) В мішечок з чистої бавовняної тканини з малими отворами покласти суміш
(сушені квіткові кошики (Flores Chamomillae) ромашки, сушене листя (Folia Fragariae
vescae) суниць лісових, листя брусниці, листя малини; трава (Herba Thymi serpilli)
чебрецю плазкого, листя кропиви) і прогріти на сухій сковороді. Дати трохи остигнути,
покласти на обличчя, очищене лосьйоном або олією, тримати до охолоджування.
Процедуру повторити 3 рази. Надає хорошої дії при вугрових інфільтратах при простих
вуграх.

  

• (бузина чорна) Нанести тонким шаром на обличчя пудру з квіток бузини при простих
вуграх. Припудрювання можливе також і пилком бузини, який потім змити настоєм з
трав.

  

• (вербена лікарська*) 5 ст. л. листків залити 1 л кип'ятку, укутати і настояти 1 год.,
випити протягом дня.
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• (вода борна, гліцерин, магнезія сірчанокисла, одеколон, спирт камфорний, цинк
сірчанокислий) Протирати обличчя туалетною водою при простих вуграх: (1) 4 ст. л.
камфорного спирту, 40 мл одеколону, 8 ст. л. 2% борної води; (2) 0,5 г сірчанокислого
цинку, 50 мл одеколону, 50 мл кип'яченої води; (3) 1 г 20% гліцерину, 1 г сірчанокислої
магнезії.

  

• (гарбуз звичайний ) Обкладати запалені місця чистим свіжим "гарбузовим м'ясом".

  

• (гірчак зміїний, перстач прямостоячий) Настій кореневища перстачу 1:5 або 1:10 у
вигляді примочок при простих вуграх. Відвар з заготовлених відразу після цвітіння
кореневищ (Rhisoma Bistortae) гірчака зміїного - 1 ст. л. залити 200 мл кип'ятку, укутати і
настояти 10 хв., процідити. Обидва настої злити в один посуд.

  

• (гліцерин, кислота борна, нагідки лікарські, спирт аптечний) 2 ст. л. квіткових кошиків
(Flores Calendulae) нагідок лікарських або сік свіжої трави з'єднати з 50 мл спирту,
додати 40 мл кип'яченої води і 3 мл одеколону. Настояти 2 доби в теплому місці. Додати
5 г борної кислоти і 3 г гліцерину. Цією емульсією мастити обличчя 2 рази протягом дня
при простих вуграх.

  

• (деревій звичайний, паста зубна) 1 ст. л. трави залити склянкою кип'ятку, укутати і
настояти 50 хв., не проціджуючи вмочити туди марлеву серветку, злегка віджати.
Протирати нею обличчя і залишити на уражених місцях на 30 хв. Процедуру робити на
ніч. Великі гнійні вугри змазувати зубною пастою "Лісна".

  

• (дивина густоквіткова, мильнянка лікарська*) Відвар з сушених віночків з тичинками
(Flores Verbasci) дивини густоквіткової використовується у вигляді компресів на місцях,
покритих гнійними вуграми. Також застосовувати відвар мильнянки (2 ст. л. товчених
зерен залити 200 мл кип'ятку нагрівати на киплячій водяній бані 15 хв., процідити).

  

• (диня, малина, череда, чистотіл звичайний**) Протирати обличчя відварами цвіту
малини, трави (Herba Chelidonii) чистотілу звичайного, трави (Herba Bidentis tripartiti)
череди трироздільної, плодів дині при простих вуграх.
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• (дріжджі пивні) Вживати кожного ранку до їди 2-4 ч. л. пивних дріжджів при простих
вуграх.

  

• (живокіст лікарський ) 2 ст. л. подрібненого кореня (Radix Symphyti) живокосту
розтерти з 2-3 ст. л. несолоного свинячого смальцю. Використовувати як мазь.

  

• (звіробій звичайний) Застосовувати настій трави (Herba Hyperici pertorapi) звіробою 1:5 у
вигляді примочок при простих вуграх.

  

• (імбир лікарський) Частіше в їжу вживати імбир, який дуже сприяє очищенню крові при
простих вуграх.

  

• (калина звичайна, суниці лісові) Мастити обличчя соком ягід суниць лісових або калини
при простих вуграх. Змити після висихання.

  

• (картопля, оцет столовий) Білу картоплю мочити в міцному оцті, а коли вимокне,
почистити і добре висушити, стовкти на борошно, розмішати з водою. Вмиватися на ніч
при вуграх на обличчі.

  

• (квасоля звичайна*) 3 ст. л. стулок квасолі залити 500 мл кип'яченої води кімн. t°,
нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв., настояти при кімн. t° 45 хв. Процідити
через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t°
до вказаного в рецепті об'єму. Застосовувати для обробки шкіри у вигляді примочок.

  

• (кропива дводомна*, кульбаба лікарська, щавель кінський) Навесні якомога більше
вживати в їжу свіжого щавлю, кропиви і трави (Herba Тагахасі) кульбаби при простих
вуграх.
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• (кропива дводомна ) 1 ст. л. сухих листків з верхівками квітучих стебел залити 500 мл
кип'ятку в термосі, настояти І год., процідити через марлю, віджати залишки рослинного
матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. 1° до вказаного в рецепті об'єму. Настій у
термосі зберігати не більше доби. Пити по 50 мл 6-7 разів протягом дня.

  

• (кульбаба лікарська) 2 ст. л. подрібнених сушених кошиків залити 200 мл кип'яченої
води кімн. t°, накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв. Зняту
з бані витяжку настояти при кімн. t° 45 хв. Процідити через марлю, віджати залишки
рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. 1° до вказаного в рецепті об'єму.
Пити по 70 мл за 15 хв. до їди.

  

• (кульбаба лікарська) 2 ст. л. подрібненого кореня і листків та квітів (1:1) залити 500 мл
прохолодної кип'яченої води, нагрівати на киплячій водяній бані 30 хв.. настояти при
кімн. t° 10 хв., процідити. Віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою
водою до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 70 мл після їди.

  

• (кульбаба лікарська) Зовнішньо — молочний сік трави (Herba Тагахасі) кульбаби - по 50
мл настою його коренів і листя за 20 хв. до їди (1 ч. л. настояти І год. в 200 мл кип'ятку).
Застосовувати при простих вуграх.

  

• (лимон ) Не їсти дуже багато солодкого і жирного. Якщо жирну їжу не можна
виключити з меню, то з нею треба споживати якомога більше лимонів або просто пити
лимонний сік.

  

• (лілія біла ) У скляну посудину покласти свіжі пелюстки лілії, залити горілкою, настояти
2 тижні, протирати шкіру обличчя перед сном 7-10 днів.

  

• (лопух справжній) 2 ст. л. подрібненого кореня залити 500 мл кип'яченої води кімн. t°,
накрити кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Зняту з бані
витяжку настояти при кімн. t° 10 хв. Процідити через марлю, віджати залишки
рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму.
Пити теплим по 100 мл за 20 хв. до їди при вуграх вульгарних.
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• (маслянка*) Маслянка чудово підходить для делікатного очищення шкіри при простих
вуграх, створюючи одночасно натуральний кислий захисний шар для обличчя. Простіше
всього налити трохи маслянки в блюдце, намочити в ній ватяний тампон і протирати
шкіру, починаючи з шиї і закінчуючи лобом. Потримати на обличчі 10 хв., потім сполоснути
водою.

  

• (мед весняний, часник городній ) Зробити мазь із часникового попелу (зі спалених
стебел) і бджолиного меду - порівну. Мастити тіло та обличчя при вуграх.

  

• (молоко коров 'яче, цикорій дикий) Вживати тричі протягом дня (упродовж 4-6 тижнів)
по 1 ст. л. соку зі свіжої трави в склянці молока як кровооздоровчий засіб.

  

• (морква посівна, петрушка кучерява*) Пити натщесерце навар петрушки, сік свіжої
моркви при простих вуграх.

  

• (нагідки лікарські) Настоянка на 40% спирті 1:10, І чайна ложка на 200 мл кип'яченої
води. Застосовувати при простих вуграх.

  

• (нетреба звичайна *) 1 ст. л. трави нетреби залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°.
настояти 20 хв., нагрівати на киплячій водяній бані 10 хв.. процідити. Використати для
протирання шкіри.

  

• (огірок посівний*) 4 ст. л. подрібнених огірків залити 400 мл кип'ятку, укутати і настояти
4 год. Застосовувати при простих вуграх.

  

• (перстач прямостоячий) Використовувати у вигляді примочок відвар кореневищ
перстачу.

  

• (пшінка весняна**) 1 ст. л. рослини^алити 400 мл кип'яченої води або сироватки,
нагрівати на киплячій водяній бані 30 хв., процідити. Віджати залишки рослинного
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матеріалу і долити кип'яченою водою до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 1 ст. л. 3-4
рази на день.

  

• (розхідник звичайний ) 2 ст. л. трави залити 300 мл кип'яченої води кімн. t°, настояти
протягом 12 год. у духовці, нагрівати на киплячій водяній бані 15 хв., настояти при кімн.
t° 10 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити
кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Використовувати для компресів
майже гарячим.

  

• (ромашка лікарська*) Гарячі примочки з сушених квіткових кошиків (Flores Chamomillae)
ромашки з успіхом застосовуються при вугровому висипі, особливо флегмонозних вуграх.
І ст. л. цвіту заварити 200 мл кип'ятку і тримати 3-5 хв. на слабому вогні.

  

• (ромашка лікарська*) Парова ванна з ромашки і гарячі компреси поліпшують кровообіг
шкіри і одночасно пом'якшують вугрові висипання при простих вуграх. У велику
салатницю або маленьку миску насипати І стакан сушених квіткових кошиків (Flores
Chamomillae) ромашки, залити кип'ятком, нахилити над парою обличчя і прикрити голову
рушником, щоб вийшла маленька сауна. Завдяки цьому лікувальні речовини, що
знаходяться в парі, не випаровуються дуже швидко. Вугрі після парової ванни стають
настільки м'якими, що їх з легкістю можна витиснути. Слід, проте, пам'ятати, що не варто
робити це пальцями, оскільки можна занести інфекцію в сальні залози. Щоб витиснути
вугрі, треба використовувати марлеві тампони або спеціальний пінцет.

  

• (рута садова ) 1 ст. л. трави залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на
киплячій водяній бані протягом 15 хв., настояти при кімн. t° 45 хв. Процідити через
марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до
вказаного в рецепті об'єму. Пити по 1-2 ст. л. відвару за 15 хв. до їди.

  

• (рута садова*) 2 ст. л. трави залити 500 мл кип'ятку в термосі, настояти 1 год.,
процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити кип'яченою
водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Настій у термосі зберігати не більше доби.
Випити теплим за З прийоми за 15 хв. до їди.

  

• (рута садова*) 2 ч. л. подрібненої трави залити 400 мл холодної кип'яченої води,
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настояти 8 год. Випити протягом дня.

  

• (скумпія звичайна) 100 г листя залити І л кип'ятку, укутати і настояти до охолодження,
процідити. Для промивань, компресів.

  

• (соняшник однорічний І стакан сухих квітів соняшника залити кип'ятком і настояти ЗО
хв. У настої (не збираючи квіток) намочити льняну тканину і її прикладати до вугрів.

  

• (софора японська) Застосовувати настоянку зі свіжих плодів софори японської на 56%
спирті, отриману шляхом настоювання протягом 10 днів. Використовувати у вигляді
примочок при простих вуграх.

  

• (спирт аптечний) Ніколи не можна вугрів витискати, оскільки на місці одного, зазвичай,
з'являється новий, або й більше. Якщо ж прищ вже витиснутий, то його треба добре
протерти спиртом. Якщо ж після нього залишається чорна пляма (особливо після великих
вугрів), то на нього корисно прикладати рази 2 протягом дня на 10 хв. компреси з
розчину перекису водню, щоб пляма швидше розсмоктувалася.

  

• (спориш звичайний*) 3 ст. л. трави залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на
киплячій водяній бані 30 хв., настояти при кімн. t° 10 хв., процідити. Віджати залишки
рослинного матеріалу і долити кип'яченою водою до вказаного в рецепті об'єму. Пити по
50 мл 2-3 рази на день перед їдою.

  

• (стокротки багаторічні ) 2 ч. л. трави залити 200 мл кип'яченої води кімн. t°, накрити
кришкою і нагрівати на киплячій водяній бані протягом 15 хв. Зняту з бані витяжку
настояти при кімн. 1° 45 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного
матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму.
Використовувати для примочок.

  

• (суниці лісові) 8 ст. л. трави залити 1 л кип'яченої води кімн. t°, накрити кришкою і
нагрівати на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Зняту з бані витяжку настояти при
кімн. 1° 10 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного матеріалу і долити
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кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму. Пити по 100 мл для очищення
крові.

  

• (татарник звичайний*) 2 ст. л. подрібнених листків і квіток рослини залити 500 мл
кип'яченої води кімн. t°, нагрівати на киплячій водяній бані 15 хв. на повільному вогні,
охолодити 45 хв. Розділити на 3 рівні дози і пити через 30 хв. після їди. Одночасно
необхідно обов'язково протирати обличчя соком із листків цієї рослини при юнацьких
вуграх на обличчі.

  

• (цибуля городня) Прикладати при простих вуграх цибульну кашку - цибулину дрібно
натерти, загорнути в марлю.

  

• (череда трироздільна) Настій готувати на водяній бані з 3 ст. л. трави (Herba Bidentis
tripartiti) череди в 400 мл кип'яченої води кімн. t°, настояти 45 хв. Використовувати для
примочок при простих вуграх.

  

• (чина лучна*) 1 ст. л. трави з подрібненими коренями залити 500 мл кип'яченої воли
кімн. t°, настояти протягом 12 год. у духовці, нагрівати на киплячій водяній бані 15 хв..
настояти при кімн. t° 10 хв. Процідити через марлю, віджати залишки рослинного
матеріалу і долити кип'яченою водою кімн. t° до вказаного в рецепті об'єму.
Охолоджений до теплоти тіла такий відвар пити по І ст. л. у проміжку між прийманням
їжі, запивати водою.

  

• (чина лучна ) 1 ч. л. сировини залити 200 мл кип'ятку або сироватки, поставити на
водяну баню і тримати 2-3 год., процідити. Вживати по 1 ст. л. за 15 хв. до їди.
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