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Psoriazisul este o boală autoimună, cronică, a pielii, caracterizată prin piele îngroșată, roșie cu
pete solzoase albicioase. Aceste
pete solzoase apar cu precădere
pe scalp, coate, genunchi și
partea inferioară a spatelui. Deși
cauza exactă a psoriazisului nu
este clară, aceasta nu este o
boală contagioasă. Psoriazisul
afectează 2-3% din populația
lumii, bărbați și femei cu vârste
între 15-45 de ani fiind afectați în
egală măsură.

Beneficiile microelementelor nutritive în
bolile de piele - psoriazis
În mod normal, celulele pielii sunt produse și înlocuite la fiecare 3-4 săptămâni. Totuși, în cazul psoriazisului, producția de celule de piele are loc mult
mai rapid decât are organismul capacitatea de a le
depozita. Psoriazisul este o afecțiune autoimună în
care celulele albe ale corpului (limfocite T) atacă
celulele pielii și declanșează un răspuns inflamator.

Imaginea spatelui pacientului înainte
de tratamentul cu elemente nutritive

Limfocitele eliberează citocine, factorul alfa (TNFalfa) specific necrozei tumorale, care susține
inflamația și accelerează creșterea celulelor pielii,
ceea ce duce la formarea de ”plachete psoriazice”,
care sunt albe și solzoase și pete cauzatoare de
mâncărime pe piele, la locul inflamației.

Imaginea spatelui pacientului după 6
luni de tratament
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Beneficiile microelementelor nutritive în bolile de piele - psoriazis
Psoriazisul este o afecțiune cronică, cu perioade de
simptome moderate sau severe. Anumiți factori pot
accelera instalarea psoriazisului. Stresul, schimbările
hormonale, fumatul, consumul de alcool, creșterea
în greutate, infecții recurente ale gâtului și pielii, tratate cu antibiotice puternice, medicamente folosite
pentru tratarea hipertensiunii arteriale, medicamentele anti-malarie și analgezicele eliberate fără rețetă
– toate acestea măresc riscul apariției episoadelor
de psoriazis.
În plus față de uriașul impact social și psihologic,
complicațiile psoriazisului pe termen lung includ boli
cardiovasculare, diabet și cancer. La aproximativ
20% dintre pacienții cu psoriazis, o complicație –
artrita psoriazică – este identificată uneori chiar
înainte de a fi pus diagnosticul de psoriazis. Deficitul
acidului folic (element nutritiv esențial pentru
funcționarea optimă a nervilor) este comun la
pacienții cu psoriazis. La ora actuală, nu există un
tratament satisfăcător pentru psoriazis, iar pacienții
gestionează boala pe tot parcursul vieții cu multiple
medicamente (care au, în plus, efecte secundare).
Institutul nostru a publicat un studiu de caz foarte
impresionant, despre o femeie de 36 de ani care a
suferit de psoriazis încă de la vârsta de 22 de ani.1
Boala se manifesta pe tot corpul cu excepția feței,

iar pacienta folosise creme topice timp de 14 ani,
fără a vedea vreo îmbunătățire semnificativă. În timp
ce își continua tratamentul obișnuit, pacienta și-a
îmbunătățit obiceiurile alimentare și a început să ia
o combinație specifică de microelemente nutritive
care conținea vitamina C, lizină, prolină și alte
microelemente nutritive esențiale în proporții sinergice. Aportul crescut de microelemente nutritive a
ajutat la reducerea stresului oxidativ și a inflamației,
ca și la îmbunătățirea răspunsului imun al corpului.
Încă din a doua lună de administrare a microelementelor nutritive, pacienta a observat că petele psoriazice din partea superioară a corpului începeau să se
vindece. Ameliorările au continuat și deși leziunile de
pe picioare s-au vindecat ultimele, în decurs de 6 luni
pacienta a raportat vindecarea totală a tuturor plachetelor psoriazice.
Deși în acest moment nu există un tratament
satisfăcător care să vindece psoriazisul, astfel de
rezultate dramatice obținute prin utilizarea
microelementelor nutritive sigure și eficiente ar
putea aduce o rază de speranță miilor de pacienți
care suferă de această boală.
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Această informație vă este oferită gratuit de către Institutul de Cercetare Dr.Rath. Condus de doi foști colegi ai
dublului Laureat al Premiului Nobel Linus Pauling
(† 1994), acest Institut a devenit lider în cercetările
revoluționare asupra sănătății naturale în domeniul cancerului, bolilor cardiovasculare și al altor boli comune.
Institutul este sucursală 100% a Fundației de Sănătate
Dr.Rath, o organizație nonprofit.
Natura revoluționară a acestor cercetări constituie o
amenințare la adresa multimiliardarei ”afaceri cu boala”
a industriei farmaceutice. Nu este de mirare că de-a lungul timpului promotorii industriei farmaceutice l-au atacat
pe Dr.Rath și echipa sa de cercetători în încercarea de
a reduce la tăcere mesajul acestora. Dar în zadar. În
decursul luptei sale, Dr.Rath a devenit un renumit avocat
al sănătății naturale, cunoscut pe plan internațional datorită cuvintelor sale ”Niciodată în istoria medicinei cercetătorii nu au fost atacați atât de feroce pentru descoperirile lor. Acest lucru ne arată că sănătatea nu ne este
dată de bunăvoie, ci trebuie să luptăm pentru ea”.
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• Puteți tipări o copie a acestei pagini de noutăți la
www4.dr-rath-foundation.org/research_
news/index.html pentru a o împărtăși și colegilor și
prietenilor dumneavoastră.
• Această informație se bazează pe rezultatele unor
cercetări științfice. Nu are rolul de a se substitui recomandărilor medicale, de a trata, preveni sau vindeca
nici o boală.
• © 2015 Dr. Rath Research Institute, Santa Clara, California, USA. Încurajăm distribuirea acestei pagini de
noutăți, cu condiția ca informația cuprinsă în aceasta
să nu fie modificată.

Pentru mai multe informații,vă rugăm să folosiți
următoarea adresă:

