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O autorovi

Jmenuji  se  Stanislav  Puffler  a  jsem autorem této knihy.  S  nemocí  seboroické 

dermatitidy jsem se trápil zhruba rok. Několikrát jsem si už bláhově myslel, že 

jsem ji porazil a nadobro se jí zbavil, když se ta „mrcha“ po čase opět objevila. 

Nyní, po několika měsících bez jakýchkoliv příznaků nemoci, jsem se rozhodl, že 

se  podělím  o  své  zkušenosti  s  lidmi,  kteří  také  trpí  tímto  zákeřným  kožním 

onemocněním.

Nejprve  jsem  vytvořil  úspěšné  webové  stránky  www.seboroicka-dermatitida-lecba.cz,  kde  publikuji  své 

dosavadní zkušenosti s léčbou této zákeřné kožní nemoci. První preparáty a postupy, které mi pomohly na začátku,  

už později při recidivě nemoci často nefungovaly. Proto jsem se snažil studovat dostupné materiály na webu a při  

každém zvratu, kdy se seborea opět ukázala, hledat účinnější a dlouhodobější řešení.

Z webu se tak zřejmě postupně stane blog nebo magazín, který bude zrcadlit úspěchy a neúspěchy v léčbě  

seboroické dermatitidy a zároveň přinášet vědecky podložená fakta, nové poznatky a informace ze světa přírodní 

léčby, která je v oblasti dermatologie často účinnější než všechny ty kortikoidy a další kontraproduktivní preparáty 

konvenční  medicíny.  Toto  je  má  první  kniha  o  této  nemoci  publikovaná  v  elektronické  podobě  a  vlastním 

nákladem. Do budoucna se chystám publikovat další.

V době psaní této knihy mi bylo pětatřicet. Žiji v Ústeckém kraji, mám rodinu a pracuji jako OSVČ (nejsem  

dermatolog ani lékař, jsem technik a programátor). Dýchám stejný vzduch jako Vy, piji stejnou vodu jako Vy a jím  

také většinu potravin podobných jako Vy. Asi podobně jako Vy pracuji, občas se trochu kvůli práci či rodině stresuji  

a občas si dám na nějaké té oslavě i sklenku. Není tedy na místě jakákoliv obava z toho, že jsem jiný a žiji v úplně 

jiném světě, kde se seborea léčí mávnutím kouzelného proutku. Naopak, žiji stejný život jako Vy. Když jsem se 

vyléčil já, dokážete to i Vy!
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Skutečná pravda o kosmetice a seboroické dermatitidě

Zpočátku  jsem  párkrát  na  čas  zahladil  stopy  seboroické  dermatitidy  především  pomocí  dermatologické 

kosmetiky. Znáte to, člověk vidí něco nepěkného na svém čele, kolem očí a první, co ho napadne, je něco si na to 

napatlat. Taková je bohužel doba. Jsme doslova bombardováni reklamou kosmetických firem, které dle jejich slov  

„na počkání“ vyřeší každý Váš problém s pletí.

Ve  finále  ovšem zjistíte,  že  se  Vám pokožka jen  ještě  více  podráždila,  vlastně je  to  vše  ještě  mnohem  

výraznější a pokud takové procedury nepodstupujete večer před spaním, tak se Vám asi ani nebude chtít do práce  

– mezi lidi. Věřte mi, kosmetikou můžete částečně vyřešit třeba potíže s lupy, ale ani tomu bych příliš nevěřil.  

Možná po aplikování krémů / gelů / mlék určených na eliminování projevů seboroické dermatitidy navečer, budete  

po ránu vypadat trochu lépe. Ale to je asi tak vše.

Hygiena a využití dermatologické kosmetiky je vhodné zejména jako prvotní pomoc a pomůže Vám v tom, že  

se naučíte základní principy hygieny se seboroickou dermatitidou. Ano, taková hygiena je totiž jiná. Nemůžete si 

postižená  místa  zbytečně  máčet  ve  vodě  a  nechat  pak  dlouho  schnout  ve  chvíli,  kdy  jsou  projevy  nemoci 

nejvýraznější (jiné to bude, až se vyléčíte, ale o tom později…mnohem později). Brzo jsem totiž zjistil, že pleť v  

oblasti obličeje se musí mýt trochu jinak než doposud. Pomohou Vám především micerální vody, které jsou oproti  

běžně dostupné vodě z kohoutku k pokožce mnohem šetrnější.

Já osobně měl postižené čelo a obočí. V obočí občas zarudlé flíčky a především odlupující se suché kusy kůže 

– něco jako větší lupy ve vlasech. Prostě nic pěkného. Ještě horší však byly červené fleky a odlupující se suchá kůže  

na čele. To bylo hodně vidět, na první pohled. Odjakživa mám navíc problémy s lupy. Tam jsem ovšem nakonec  

nenašel  žádné prokazatelné spojení  se seboroickou dermatitidou.  Lupy jsou v mém případě zřejmě projevem 

problémů s játry a obecně i životosprávou – jednou jich mám více a jednou zas skoro vůbec. Prostě tam není  

spojitost s výskytem seboroické dermatitidy v obličeji.

Ve chvílích, kdy byl výskyt seboroické dermatitidy nejsilnější, jsem nechodil do společnosti. Pracuji sice z  

domova, ale ostýchal jsem se vyjít jen na ulici, na procházku, jít nakoupit nebo s přáteli posedět na sklenku. V  

první fázi mi zmírnila projevy kosmetika od Biodermy a šampon proti lupům z lékárny. Tím jsem si myl nejen hlavu,  

ale  také  potíral  a  nechával  působit  právě  na  čele  a  obočí.  Bezprostředně  po  aplikaci  byla  pokožka  sice  bez  

odlupující se suché kůže, ale extrémně podrážděná a červená. To jsem přisuzoval faktu, že aktivně působící látky  

likvidují kvasinky, které jsou v postižené oblasti. Každopádně, jiná chvíle než večer před spaním pro tyto procedury  

nepřicházela v úvahu.

Druhý den ráno byla situace vždy mnohem lepší než večer před aplikací procedury. Nedalo se však říci, že by  

seborea na delší dobu úplně nebo alespoň znatelně vymizela. Naopak, v nepravidelných intervalech se v menší či  

větší míře objevovala znovu a znovu. Tudy cesta nevede, řekl jsem si. Zjevně řeším stále dokola jen důsledek a  

nikoliv příčinu. Musím přijít na to, kde se stala chyba.

www.seboroicka-dermatitida-lecba.cz
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Jít k dermatologovi nebo ne?

Kdysi  jsem  se  dokázal  vyléčit  z  jiné  -  dle  mého  názoru  taktéž  civilizační  -  choroby.  Měl  jsem  vysoký 

cholesterol  a  léčebné metody konvenční  medicíny  nezabíraly.  Chodil  jsem stále  dokola,  každých půl  roku,  na 

kontrolu a i přes běžná základní doporučení a nasazené léky se stav nikterak nezlepšoval. Rozhodl jsem se proto  

vzít řešení do svých rukou.

Říkal jsem si: „Já se znám přece nejlépe. Sám nejlépe vím, co jím, jak spím, kolik mám pohybu, zda jsem 

často nebo nárazově ve stresu.“ Ano, nic z toho s největší pravděpodobností Váš lékař ani netuší a co je větší  

problém a  hlavní  nedostatek dnešního zdravotnictví  je  fakt,  že  se  na  to  lékaři  ani  neptají.  Oni  je  to  totiž  na 

medicíně ani neučí a proč také? Za to přece nebudou placeni, aby si s Vámi hodiny povídali a hledali řešení tak  

složitě. Prostě se na Vás podívají a vidí. Maximálně se zeptají na pár – z jejich pohledu dostačujících informací – a  

pak už jen nasadí medikament a pozvou si do ordinace dalšího.

Je to smutné, ale je to tak. Dnešní zdravotnictví je v tomto směru velmi neefektivní a nemá – jak já s oblibou 

říkám – tah na branku. Třeba chirurgie je super, když nabouráte autem do stromu, dokážou Vás dát do kopy skvěle.  

Stejně tak umí řešit i mnoho dalších zdravotních nesnází. Ale pokud jde o běžné civilizační choroby nebo kožní  

choroby, nedělejte si moc iluze. Samozřejmě je u nás pár doktorů, kteří na to jdou od lesa a léčí pacienty úspěšně.  

Ale většinou to taková sláva nebude. Doktoři léčí, ale kolik z nich Vás opravdu vyléčí?

Vysoký  cholesterol  jsem  nakonec  vyřešil  změnou  přístupu  k  životu.  Prostě  jsem  spal  tolik,  kolik  jsem 

potřeboval. Začal jsem více chodit na procházky, se psem do přírody a cvičit venku kalisteniku. Sedavou práci u  

počítače jsem kompenzoval dostatečnou fyzickou aktivitou a sportem. Kompletně jsem změnil stravovací návyky,  

studoval  zdravou  výživu  a  aplikoval  vše  do  praxe.  A  hle,  po  půl  roce,  při  další  kontrole  jsem  měl  hladinu 

cholesterolu pod 5 (předtím více než 8) a stejně tak jaterní testy byly téměř v normě a to se játry léčím už roky.  

Prostě jsem vzal své zdraví do svých rukou, což je podle mého soudu jediná správná cesta. K lékaři chodím nadále,  

ale už jen pro kontrolu, aby se monitoroval stav hladiny cholesterolu a jaterní testy. Sám však dobře vím, kdy  

budou testy dobré a kdy špatné. Kopírují můj aktuální životní styl. Mám-li za sebou pár měsíců plných pohybu,  

zdravé vyvážené stravy, pozitivní nálady a myšlení, pak jsou výsledky dobré. Pokud však vím, že jsem o Vánocích 

hřešil a pak celý leden a únor skoro nevycházel od počítače, nemohu po svém tělu chtít žádné zázraky – výsledky  

budou zcela určitě horší.

Stejnou taktiku jsem tedy zvolil při léčbě seboroické dermatitidy. Pročetl jsem si spousty článků na internetu 

a vzhledem k tomu, že nejsem příznivcem kortikoidů a léčby pomocí chemie, rozhodl jsem se léčit seboroickou 

dermatitidu sám doma a čistě přírodní cestou.

www.seboroicka-dermatitida-lecba.cz
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Hledání příčiny nemoci

Nejprve jsem si nastudoval nějaké informace na internetu. Ano, je to věc, za kterou by lékaři nejraději sekali  

pacientům ruce. Nemají podle nich totiž dostatek znalostí a zkušeností, aby dokázali vše správně zhodnotit, dát do 

souvislostí a poznat, co je pravda a co ne. Já se však k žádnému lékaři nechystal a také si nemyslím, že jsem úplný 

ignorant, abych nedokázal používat selský rozum a poslouchat své tělo.

Přemýšlel jsem, co se v poslední době v mém životě změnilo natolik, aby byl důvod k takové kožní nemoci. 

Nevěřím a odmítám přijmout stanovisko dermatologů o tom, že seborea se prostě u někoho jen tak objeví a nikdo 

už nikdy nezjistí  proč. Tak přece svět a příroda nefungují.  Existují  zákonitosti  a souvislosti,  jen jsou pro lékaře  

neuchopitelné. Jak by také mohla být tato vodítka a signály pro lékaře zřejmé, když se svých pacientů neptají,  

nedebatují s nimi, neřeší jejich život a změny v něm?

Věděl jsem, že jsem v poslední době – právě kvůli zlepšení životního stylu a snížení hladiny cholesterolu v 

krvi – začal více sportovat a nešetřil jsem se. Věnoval jsem se posilování s vahou svého těla a kardio cvičení. Cvičil  

jsem denně a celkem dost intenzivně – i díky tomu jsem shodil asi 6 kg během půl roku a nabral slušnou svalovou  

hmotu. Posilování jde však často ruku v ruce s nabíráním svalstva a tak jsem do svého jídelníčku přidal syrovátkový  

protein. Konkrétně filtrovaný izolát mléčné syrovátky. Zároveň jsem kvůli regeneraci svalů jedl celkem dost masa 

(zejména kuřecí a krůtí).

Zpočátku jsem si myslel, že seborea může souviset s vyšší konzumací kuřecího masa, které bývá v rámci  

hromadného chovu dopováno steroidy pro rychlejší růst a antibiotiky proto, aby chov neohrozily nemoci. Tato  

domněnka se však později ukázala jako neopodstatněná. Dalším faktorem mohlo být oproti předchozímu způsobu 

života nadměrné pocení a tím i častější sprchování a styk postižené kůže s vodou, jež nemusí mít optimální pH a  

další vlastnosti (třeba obsažené minerály). I tato domněnka se s odstupem času ukázala jako nepravdivá.

Jako spouštěcí  faktor  jsem ještě  studoval  vyšší  příjem bílkovin  a konkrétně pak zařazení  syrovátkového  

izolátu do stravy. To se nakonec ukazuje s největší pravděpodobností jako spouštěč nemoci. Nemám to nikterak 

potvrzené, ani ověřené, nevím to se 100% jistotou, ale přesto jsem o tom přesvědčen. V začátcích nemoci jsem 

nevěděl, proč by mohly mít proteiny v mém případě spojitost se seboroickou dermatitidou. S odstupem času se 

však objevovaly nové a nové souvislosti a i díky studiu jsem přišel na podstatné konsekvence, které mi nakonec 

pomohly určit  příčinu nemoci a  osvětlit  její  další  průběh.  Stejně tak mi rázem byly jasné důvody,  proč žádná  

předchozí léčba nefungovala a ta nynější ano.
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První úspěchy v léčbě seboroické dermatitidy

První dlouhodobější úspěch v léčbě nemoci jsem zaznamenal ve chvíli, kdy jsem pochopil, že vnější léčba  

nemůže být nikdy účinná a je potřeba léčit své tělo uvnitř. To je alfa a omega celého úspěchu, protože léčba vnější  

skutečně pomáhá jen zmírnit projevy seboroické dermatitidy navenek, ale neřeší příčinu v těle.

V té době jsem studoval moderní  superpotraviny (tzv. superfood) a zkoušel je přidat do svého - tehdy už 

celkem rozumného - jídelníčku. Snažil jsem se jíst vyváženou, pestrou a zdravou stravu – nic speciálního. Prostě pít  

dost pramenité vody, po ránu s citronem, jíst dostatek zeleniny a nějaké to ovoce, knedlíky nahradit pohankou  

nebo celozrnnou rýží, občas avokádo a tak dále. Tučné maso (kromě ryb) jsem nahradil kuřecím, krůtím a rybou.  

Prostě žádná extra dieta, ale přesto nutričně bohatá strava plná minerálů, vitaminů a vlákniny. Do toho všeho jsem  

ještě experimentoval právě se superfoods. Zkoušel jsem semínka chia, konopná semínka, kustovnici čínskou, mladý 

ječmen, chlorellu a další.

Díky  superpotravinám  se  stav  postižené  pokožky  znatelně  zlepšil,  což  jsem  přisuzoval  faktu,  že 

superpotraviny jsou bohaté na minerály a nutrienty, které mému tělu zřejmě chybí. Díky studiu jsem narazil na 

acidobazickou rovnováhu v těle a  překyselení organismu, což je dle jedné z teorií alternativní medicíny příčina 

většiny  nemocí  západního  světa  a  civilizačních  chorob  dnešní  doby.  Nebudu  zde  rozepisovat  detailně  teorii 

acidobazické rovnováhy (spousta článků je o tom na internetu a vyšlo i dost knih v češtině), ale celá tato oblast mě 

výrazně posunula.

Ze superpotravin jsem byl nejvíce spokojen s chlorellou, kterou užívám dodnes a nedokážu si bez ní už své 

zdraví vůbec představit. Cítím se skvěle, mám spoustu energie, učebnicové trávení, čistý zažívací trakt a nevím, co 

všechno ještě. Nicméně ani chlorella, ani jiná superpotravina nebyla tím, co mě konkrétně pomohlo natolik, abych  

mohl říci, že už několik měsíců nepozoruji žádné projevy seboroické dermatitidy. K tomu jsem musel studovat dál a 

pokračovat ve své cestě za uzdravením. Nechtěl jsem se stále jen léčit, chtěl jsem se té nemoci zbavit a vyléčit se!

Pokračoval jsem tak ve studiu odborných článků alternativní /celostní / přírodní medicíny – nazývejte si to,  

jak chcete. Pro mne je to prostě léčba selským rozumem. Studoval jsem články nejen na českém internetu, ale 

především  v  zahraničí.  Tam  jsem  objevil  skutečnou  studnu  nápadů,  tipů,  triků  a  výzkumů  kolem  seboroické 

dermatitidy. A jedna taková drobnost a naprosto běžně dostupná věc, kterou bych dříve vůbec netipoval na lék a 

řešení mého problému, byla na světě.
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Jak jsem se vyléčil?

Jednoho dne, bylo to po mnoha a mnoha měsících boje se seboreou, jsem si objednával nový syrovátkový 

protein.  Důvodem ke změně značky a typu proteinu byl  především fakt,  že už jsem měl po krk přeslazených  

proteinů plných umělých sladidel (zejména sukralozy, v horším případě aspartamu a acesulfamu K). Stejně tak jsem 

měl už načteno mnoho informací o různých umělých barvivech, chemických aromatech a konzervantech. Prostě 

jsem  hledal  maximální  čistotu,  přírodní  záležitost,  nedenaturovaný  protein  (s  většinovým  obsahem 

nepasterizovaného koncentrátu) a narazil jsem na web skutečného odborníka na lidské tělo, zdraví a výživu. 

Ten na webu vysvětloval vliv proteinových izolátů na demineralizaci organismu a doporučoval jednak spíš  

syrovátkové proteiny z nepasterizovaného koncentrátu a hlavně užívat spolu s proteinem kvalitní tuky v podobě 

oleje z tresčích jater nebo máslového oleje. Aha, řekl jsem si. Asi jsem na to přišel. A také, že ano.

Ačkoliv jsem si olej z tresčích jater dopřával jen párkrát do měsíce (bohatě mi stačil ten, co mají v Kauflandu  

nebo kterémkoliv  jiném supermarketu),  začal  jsem zdravé tuky  suplementovat  pomocí  doplňku  stravy  a  to  v  

podobě oleje z mořských ryb. Ten má totiž vysoký podíl omega-3 mastných kyselin a jak jsem se později dočetl, 

mnoha lidem se seboroickou dermatitidou pomohl rybí olej natolik, že byli měsíce nebo roky bez symptomů.

K vyléčení jsem tak vlastně došel sám a doma. Metodou pokus omyl, resp. postupným zkoušením a zároveň  

vzděláváním se v oblasti zdraví a především dermatologie. Ano, asi to není obvyklá cesta, mnoha lidem může přijít  

postavená na hlavu a divná, ale mě připadá jako jediná rozumná, přirozená a logická.  Sami sebe znáte přece 

nejlépe, sami víte stoprocentně, co Vám dělá dobře a co naopak škodí.  Sami sobě můžete být tím nejlepším  

lékařem.

To, že rybí olej  může pomoci v některých specifických případech a při pravidelném užívání zcela vyléčit  

seboroickou dermatitidu, jsem se dočetl na internetu až poté, co už to u mne pár měsíců fungovalo a tušil jsem, že  

jsem našel lék na svůj problém. V mém případě jsem užíval konkrétně rybí olej Forte od Wallmarku. Důležité je 

brát alespoň 2 tobolky denně, jelikož optimálního účinku je dosaženo příjmem 250 mg EPA a DHA, což odpovídá 3 

tobolkám. Podle rozsahu onemocnění je tak možné začít nejprve užívat 3 tobolky denně a po zmírnění příznaků  

klidně jen 2 tobolky denně.

Dnes je  tomu už pěkných pár měsíců, co se seboroická dermatitida neobjevila ani v nejmenším. Pleť v 

obličeji je super – je vláčnější, lehce mastnější,  ale lepší než vysušená a odlupující se. Někoho mohou odradit  

vedlejší  účinky  suplementace  rybím  olejem,  jako  je  častější  říhání,  možná  trochu  rybí  pachuť  v  ústech  (s 

preparátem od Wallmarku se mi to nestává) a u někoho trávicí obtíže. To vše je však dle mého „selského rozumu“ 

opět důsledkem nějaké chyby v životním stylu – typicky nezdravého stravování, zanesených střev a podobně. U  

mne jsem nic takového nepozoroval a vím také proč. Je za tím zdravý životní styl, vyvážená a nutričně bohatá 

strava, doplňky stravy a hlavně superpotraviny jako je chlorella,  která sice zpočátku může nadělat  s  trávením 

paseku, ale to jen proto, že vyčistí Váš trávicí trakt.
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Co pomohlo mně, nemusí pomoci Vám

Jedna nepříliš pozitivní zpráva nakonec. To, co pomohlo v boji proti seboroické dermatitidě mně, nemusí 

pomoci Vám. Ano, můžete být zrovna šťastlivcem, kterému pomůže právě rybí olej třeba v kombinaci s chlorellou.  

Pro někoho to však může být málo. Každý jsme jiný, jíme jiné potraviny, žijeme trochu jinak, máme jiné zdravotní 

potíže a to vše pak vede k trochu rozdílné léčbě této kožní choroby.

Někomu tak může stačit doplňovat dostatek vitaminu C a jíst více ryb, jinému nepomůže ani deset doplňků 

stravy na odkyselení organismu spolu s těmi nejlepšími preparáty na seboroickou dermatitidu. Cílem této knihy 

není vyléčit každého. Cílem je ukázat cestu a otevřít oči všem, které seborea omezuje a obtěžuje. Je totiž i určité  

procento lidí, kteří tuto nemoc mají a neřeší ji. Však jistě dobře znáte to alibistické: „Mám nějaké fleky, odlupuje se  

mi kůže a vypadám trochu jako z hororu. Ale co, každý přece nemůže mít pleť jako miminko.“ Pravda je taková, že  

může, pokud chce.

Důležité je poznávat sebe sama, naučit se poslouchat své tělo a sledovat signály, které Vám dává. Stejně jako 

studovat zdraví. Je to to nejcennější, co máme. Ani já nejsem robot a rád si dám kávu a něco sladkého. Nejsem  

zaslepený sportovec, který by si nevychutnal letní grilování se vším všudy. Ano, dám si občas pivo a když je chuť,  

tak i panáka. Ale všeho s mírou a vždy s vědomím toho, že to dělám pro radost a pro chuť, ale není to nic zdravého.  

Převažuje zdravý rozum a díky němu i zdravá strava, vyhýbání se stresu, dostatek odpočinku a spánku, čas na  

relaxaci a legraci, … takhle bych mohl pokračovat do aleluja.

Vždyť někdo nemusí vůbec sahat po kosmetice a vlastně ani po doplňcích stravy. Třeba jste zrovna Vy tím, 

komu bude stačit zvýšená konzumace ryb a ovoce bohatého na vitamin C. Mnoho lidí popisuje na internetu skvělé  

výsledky jen díky silně zásadité limetkové šťávě nebo aplikování extraktu z Aloe Vera na postižená místa. Mnozí  

doporučují horký olej z Tea Tree, jiní zase jablečný ocet, olivový olej nebo třeba mořskou sůl do koupele. Toto vše  

se dočtete na internetu, pokud budete seboroickou dermatitidu studovat a budete chtít přijít na to, jak si pomoci a  

jak se vyléčit. Pokud nejste zdatní v angličtině a nechcete trávit hodiny hledáním různých doporučení, stačí se  

přihlásit k odběru emailů z webu www.Seboroická-Dermatitida-Léčba.cz a já Vám budu občas zasílat nové tipy a 

výsledky aktuálních výzkumů v oblasti léčby seboroické dermatitidy.

Já už jsem se vyléčil. A věřte mi, je to skvělý pocit, když člověk sám díky své píli, studiu, přemýšlení a vnímání  

svého těla dojde do stavu, kdy může seboroické dermatitidě říci navždy sbohem. Nejsem doktor, a přesto jsem se 

vyléčil. Mnozí dermatologové mne budou možná proklínat, ale já jim to nemohu mít za zlé. Naopak, bude-li někdo  

z nich chtít, rád se s ním podělím o všechny ty informace, které jsem za ty měsíce našel a prostudoval. A abychom  

nekončili pozitivně jen pro mě, ale především pro Vás (to pro případ, že by rybí olej nebyl ve Vašem případě zrovna  

tím pravým ořechovým), tak přikládám několik aktuálních a mnoha nemocnými ověřených tipů na čistě přírodní a 

domácí léčbu seboroické dermatitidy.
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7 domácích léků na seboroickou dermatitidu

1. Limetková šťáva je  silně zásaditá a pomáhá tak udržet acidobazickou rovnováhu v těle. V boji  proti  

překyselení  organismu  může  být  velmi  efektivní,  ale  sama  o  sobě  seboroickou  dermatitidu  nevyléčí.  Je  

doporučována spíš jako doplněk léčby vhodný po aplikaci zábalů nebo jiné očistné kůry vlasové pokožky hlavy.  

Pomáhá totiž odstranit jakýkoliv nepříjemný zápach a viditelně oživit vlasy.

2. Kdo by neznal Aloe Vera - fenomén dnešní doby. Sukulent podobný kaktusu je často využíván k lokální 

léčbě především povrchových zranění. Studie, zveřejněná v žurnálu Dermatological Treatment, ukazuje, že extrakt  

z Aloe Vera vykazuje výrazné snížení svědění a snižuje počet míst postižených seboroickou dermatitidou.

3. Kyselý ocet připravený z jablečného moštu (jablečný ocet) se používá jako domácí lék pro mnohá běžná 

onemocnění. Ředí se s vodou v poměru 10 dílů vody a 1 díl jablečného octa. Následně se vmasíruje jemně do  

pokožky hlavy a nechá na pár minut působit. Pak hlavu opláchneme.

4. Olivový olej je známý především při léčbě seboroické dermatitidy u kojenců. Nicméně, je možné jej  

použít i u dospělých a mnohdy s nezanedbatelným účinkem. Olej naneseme na postižená místa a necháme asi 20 

minut působit.

5. Dalším populárním domácím lékem na seboroickou dermatitidu je jedlá soda. Tu smícháme s vodou a 

vytvoříme substanci, kterou masírujeme pokožku hlavy. Před opláchnutím necháme ještě pár minut působit.

6. Pomocí odšťavňovače si připravte šťávu ze zhruba 7-9 stroužků česneku a zřeďte je s půl šálkem vody. 

Vzniklý džus poté ohřejte, ale ne moc, ať není úplně horký. Polijte si  tím pokožku hlavy nebo místa postižená  

seboroickou dermatitidou a nechte působit přes noc. Vaše pokožka doplňuje vitaminy především v noci. Je to  

nejlepší  čas na  to,  aby se  česnek vstřebal  do krevního oběhu.  Druhý den použijte některý  ze šamponů proti  

seboroické  dermatitidě  (na  webu  www.seboroicka-dermatitida-lecba-cz jich  najdete  několik)  a  smyjte  česnek. 

Možné je použít i neparfemovaný konopný šampon. Poté postižená místa spláchněte vodou. Celou proceduru je  

možné opakovat během 3 dní znova, dokud se vše nezahojí. Pro zklidnění je možné aplikovat jablečný ocet – viz 

bod 3.

7. Favoritem mnoha pacientů je  med s vodou.  Léčba je vzhledem k lepivosti medu celkem obtížná, ale 

efektivní.  V podstatě smícháte 3 díly medu s 1 dílem převařené vody a nanesete na postižená místa. Necháte asi 3  

hodiny působit a poté smyjete. Doporučuji pro omytí použít taktéž převařenou vodu, jelikož je pro citlivou pokožku 

mnohem šetrnější. Med má antifungální, protiplísňové a antibakteriální účinky. Kromě toho zvlhčuje pokožku a  

uzavírá póry, čímž udržuje pokožku vláčnou a pružnou.
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Závěr

Poskytl jsem Vám velkou část svých vědomostí a zkušeností s čistě přírodní léčbou seboroické dermatitidy  

doma. Jak jsem již jednou zmínil, smyslem této knihy je inspirovat Vás a přesvědčit o tom, že tuto nemoc nemusíte  

akceptovat a už vůbec ne rezignovat na její léčbu. Není to o mnoha letech bezvýsledné léčby, je to o vyléčení se. O  

to nám všem přece jde. Nebo ne?

Mé znalosti v této oblasti jsou mnohem větší než rozsah této knihy a rád se o ně s Vámi podělím – ať už na  

webu, v emailu nebo článcích, které chystám pro svůj blog. Chci pomoci i ostatním, aby se cítili lépe, získali zpět 

své sebevědomí, chodili rádi opět do společnosti a žili plnohodnotný život. Seborea není žádná tragédie, není to 

smrtelná nemoc. Také to ovšem není nic, co bychom měli přehlížet nebo dokonce ignorovat.

Lidé se za tuto nemoc často stydí, skrývají ji. Pokud je někdo takový ve Vašem okolí, zkuste mu pomoci a  

inspirovat jej mým příběhem. Projevy nemoci poznáte podle fotek na mém webu a klidně ji může identifikovat i  

lékař nebo lékárník (ten to řekl poprvé mně, poznal to na první pohled). Když člověk ví, že v tom není sám, řeší se 

vše mnohem lépe. Ženy jsou v tomto směru zodpovědnější než muži. Ti na sobě seboroickou dermatitidu častěji  

přehlíží.

Věřím, že jsem splnil svůj cíl a dostatečně Vás inspiroval. Budu moc rád, když dostanu třeba jen jediný email  

se zpětnou vazbou od čtenáře, kterému mé rady pomohou, uleví nebo se díky mně a své vlastní vůli / iniciativě 

dokonce vyléčí. Nevzdávejte to! Nikdy a za žádných okolností.

Knihu napsal v průběhu května 2015 Stanislav Puffler z Lomu u Mostu
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	O autorovi
	Jmenuji se Stanislav Puffler a jsem autorem této knihy. S nemocí seboroické dermatitidy jsem se trápil zhruba rok. Několikrát jsem si už bláhově myslel, že jsem ji porazil a nadobro se jí zbavil, když se ta „mrcha“ po čase opět objevila. Nyní, po několika měsících bez jakýchkoliv příznaků nemoci, jsem se rozhodl, že se podělím o své zkušenosti s lidmi, kteří také trpí tímto zákeřným kožním onemocněním.
	Nejprve jsem vytvořil úspěšné webové stránky www.seboroicka-dermatitida-lecba.cz, kde publikuji své dosavadní zkušenosti s léčbou této zákeřné kožní nemoci. První preparáty a postupy, které mi pomohly na začátku, už později při recidivě nemoci často nefungovaly. Proto jsem se snažil studovat dostupné materiály na webu a při každém zvratu, kdy se seborea opět ukázala, hledat účinnější a dlouhodobější řešení.
	Z webu se tak zřejmě postupně stane blog nebo magazín, který bude zrcadlit úspěchy a neúspěchy v léčbě seboroické dermatitidy a zároveň přinášet vědecky podložená fakta, nové poznatky a informace ze světa přírodní léčby, která je v oblasti dermatologie často účinnější než všechny ty kortikoidy a další kontraproduktivní preparáty konvenční medicíny. Toto je má první kniha o této nemoci publikovaná v elektronické podobě a vlastním nákladem. Do budoucna se chystám publikovat další.
	V době psaní této knihy mi bylo pětatřicet. Žiji v Ústeckém kraji, mám rodinu a pracuji jako OSVČ (nejsem dermatolog ani lékař, jsem technik a programátor). Dýchám stejný vzduch jako Vy, piji stejnou vodu jako Vy a jím také většinu potravin podobných jako Vy. Asi podobně jako Vy pracuji, občas se trochu kvůli práci či rodině stresuji a občas si dám na nějaké té oslavě i sklenku. Není tedy na místě jakákoliv obava z toho, že jsem jiný a žiji v úplně jiném světě, kde se seborea léčí mávnutím kouzelného proutku. Naopak, žiji stejný život jako Vy. Když jsem se vyléčil já, dokážete to i Vy!
	Skutečná pravda o kosmetice a seboroické dermatitidě
	Zpočátku jsem párkrát na čas zahladil stopy seboroické dermatitidy především pomocí dermatologické kosmetiky. Znáte to, člověk vidí něco nepěkného na svém čele, kolem očí a první, co ho napadne, je něco si na to napatlat. Taková je bohužel doba. Jsme doslova bombardováni reklamou kosmetických firem, které dle jejich slov „na počkání“ vyřeší každý Váš problém s pletí.
	Ve finále ovšem zjistíte, že se Vám pokožka jen ještě více podráždila, vlastně je to vše ještě mnohem výraznější a pokud takové procedury nepodstupujete večer před spaním, tak se Vám asi ani nebude chtít do práce – mezi lidi. Věřte mi, kosmetikou můžete částečně vyřešit třeba potíže s lupy, ale ani tomu bych příliš nevěřil. Možná po aplikování krémů / gelů / mlék určených na eliminování projevů seboroické dermatitidy navečer, budete po ránu vypadat trochu lépe. Ale to je asi tak vše.
	Hygiena a využití dermatologické kosmetiky je vhodné zejména jako prvotní pomoc a pomůže Vám v tom, že se naučíte základní principy hygieny se seboroickou dermatitidou. Ano, taková hygiena je totiž jiná. Nemůžete si postižená místa zbytečně máčet ve vodě a nechat pak dlouho schnout ve chvíli, kdy jsou projevy nemoci nejvýraznější (jiné to bude, až se vyléčíte, ale o tom později…mnohem později). Brzo jsem totiž zjistil, že pleť v oblasti obličeje se musí mýt trochu jinak než doposud. Pomohou Vám především micerální vody, které jsou oproti běžně dostupné vodě z kohoutku k pokožce mnohem šetrnější.
	Já osobně měl postižené čelo a obočí. V obočí občas zarudlé flíčky a především odlupující se suché kusy kůže – něco jako větší lupy ve vlasech. Prostě nic pěkného. Ještě horší však byly červené fleky a odlupující se suchá kůže na čele. To bylo hodně vidět, na první pohled. Odjakživa mám navíc problémy s lupy. Tam jsem ovšem nakonec nenašel žádné prokazatelné spojení se seboroickou dermatitidou. Lupy jsou v mém případě zřejmě projevem problémů s játry a obecně i životosprávou – jednou jich mám více a jednou zas skoro vůbec. Prostě tam není spojitost s výskytem seboroické dermatitidy v obličeji.
	Ve chvílích, kdy byl výskyt seboroické dermatitidy nejsilnější, jsem nechodil do společnosti. Pracuji sice z domova, ale ostýchal jsem se vyjít jen na ulici, na procházku, jít nakoupit nebo s přáteli posedět na sklenku. V první fázi mi zmírnila projevy kosmetika od Biodermy a šampon proti lupům z lékárny. Tím jsem si myl nejen hlavu, ale také potíral a nechával působit právě na čele a obočí. Bezprostředně po aplikaci byla pokožka sice bez odlupující se suché kůže, ale extrémně podrážděná a červená. To jsem přisuzoval faktu, že aktivně působící látky likvidují kvasinky, které jsou v postižené oblasti. Každopádně, jiná chvíle než večer před spaním pro tyto procedury nepřicházela v úvahu.
	Druhý den ráno byla situace vždy mnohem lepší než večer před aplikací procedury. Nedalo se však říci, že by seborea na delší dobu úplně nebo alespoň znatelně vymizela. Naopak, v nepravidelných intervalech se v menší či větší míře objevovala znovu a znovu. Tudy cesta nevede, řekl jsem si. Zjevně řeším stále dokola jen důsledek a nikoliv příčinu. Musím přijít na to, kde se stala chyba.
	Jít k dermatologovi nebo ne?
	Kdysi jsem se dokázal vyléčit z jiné - dle mého názoru taktéž civilizační - choroby. Měl jsem vysoký cholesterol a léčebné metody konvenční medicíny nezabíraly. Chodil jsem stále dokola, každých půl roku, na kontrolu a i přes běžná základní doporučení a nasazené léky se stav nikterak nezlepšoval. Rozhodl jsem se proto vzít řešení do svých rukou.
	Říkal jsem si: „Já se znám přece nejlépe. Sám nejlépe vím, co jím, jak spím, kolik mám pohybu, zda jsem často nebo nárazově ve stresu.“ Ano, nic z toho s největší pravděpodobností Váš lékař ani netuší a co je větší problém a hlavní nedostatek dnešního zdravotnictví je fakt, že se na to lékaři ani neptají. Oni je to totiž na medicíně ani neučí a proč také? Za to přece nebudou placeni, aby si s Vámi hodiny povídali a hledali řešení tak složitě. Prostě se na Vás podívají a vidí. Maximálně se zeptají na pár – z jejich pohledu dostačujících informací – a pak už jen nasadí medikament a pozvou si do ordinace dalšího.
	Je to smutné, ale je to tak. Dnešní zdravotnictví je v tomto směru velmi neefektivní a nemá – jak já s oblibou říkám – tah na branku. Třeba chirurgie je super, když nabouráte autem do stromu, dokážou Vás dát do kopy skvěle. Stejně tak umí řešit i mnoho dalších zdravotních nesnází. Ale pokud jde o běžné civilizační choroby nebo kožní choroby, nedělejte si moc iluze. Samozřejmě je u nás pár doktorů, kteří na to jdou od lesa a léčí pacienty úspěšně. Ale většinou to taková sláva nebude. Doktoři léčí, ale kolik z nich Vás opravdu vyléčí?
	Vysoký cholesterol jsem nakonec vyřešil změnou přístupu k životu. Prostě jsem spal tolik, kolik jsem potřeboval. Začal jsem více chodit na procházky, se psem do přírody a cvičit venku kalisteniku. Sedavou práci u počítače jsem kompenzoval dostatečnou fyzickou aktivitou a sportem. Kompletně jsem změnil stravovací návyky, studoval zdravou výživu a aplikoval vše do praxe. A hle, po půl roce, při další kontrole jsem měl hladinu cholesterolu pod 5 (předtím více než 8) a stejně tak jaterní testy byly téměř v normě a to se játry léčím už roky. Prostě jsem vzal své zdraví do svých rukou, což je podle mého soudu jediná správná cesta. K lékaři chodím nadále, ale už jen pro kontrolu, aby se monitoroval stav hladiny cholesterolu a jaterní testy. Sám však dobře vím, kdy budou testy dobré a kdy špatné. Kopírují můj aktuální životní styl. Mám-li za sebou pár měsíců plných pohybu, zdravé vyvážené stravy, pozitivní nálady a myšlení, pak jsou výsledky dobré. Pokud však vím, že jsem o Vánocích hřešil a pak celý leden a únor skoro nevycházel od počítače, nemohu po svém tělu chtít žádné zázraky – výsledky budou zcela určitě horší.
	Stejnou taktiku jsem tedy zvolil při léčbě seboroické dermatitidy. Pročetl jsem si spousty článků na internetu a vzhledem k tomu, že nejsem příznivcem kortikoidů a léčby pomocí chemie, rozhodl jsem se léčit seboroickou dermatitidu sám doma a čistě přírodní cestou.
	Hledání příčiny nemoci
	Nejprve jsem si nastudoval nějaké informace na internetu. Ano, je to věc, za kterou by lékaři nejraději sekali pacientům ruce. Nemají podle nich totiž dostatek znalostí a zkušeností, aby dokázali vše správně zhodnotit, dát do souvislostí a poznat, co je pravda a co ne. Já se však k žádnému lékaři nechystal a také si nemyslím, že jsem úplný ignorant, abych nedokázal používat selský rozum a poslouchat své tělo.
	Přemýšlel jsem, co se v poslední době v mém životě změnilo natolik, aby byl důvod k takové kožní nemoci. Nevěřím a odmítám přijmout stanovisko dermatologů o tom, že seborea se prostě u někoho jen tak objeví a nikdo už nikdy nezjistí proč. Tak přece svět a příroda nefungují. Existují zákonitosti a souvislosti, jen jsou pro lékaře neuchopitelné. Jak by také mohla být tato vodítka a signály pro lékaře zřejmé, když se svých pacientů neptají, nedebatují s nimi, neřeší jejich život a změny v něm?
	Věděl jsem, že jsem v poslední době – právě kvůli zlepšení životního stylu a snížení hladiny cholesterolu v krvi – začal více sportovat a nešetřil jsem se. Věnoval jsem se posilování s vahou svého těla a kardio cvičení. Cvičil jsem denně a celkem dost intenzivně – i díky tomu jsem shodil asi 6 kg během půl roku a nabral slušnou svalovou hmotu. Posilování jde však často ruku v ruce s nabíráním svalstva a tak jsem do svého jídelníčku přidal syrovátkový protein. Konkrétně filtrovaný izolát mléčné syrovátky. Zároveň jsem kvůli regeneraci svalů jedl celkem dost masa (zejména kuřecí a krůtí).
	Zpočátku jsem si myslel, že seborea může souviset s vyšší konzumací kuřecího masa, které bývá v rámci hromadného chovu dopováno steroidy pro rychlejší růst a antibiotiky proto, aby chov neohrozily nemoci. Tato domněnka se však později ukázala jako neopodstatněná. Dalším faktorem mohlo být oproti předchozímu způsobu života nadměrné pocení a tím i častější sprchování a styk postižené kůže s vodou, jež nemusí mít optimální pH a další vlastnosti (třeba obsažené minerály). I tato domněnka se s odstupem času ukázala jako nepravdivá.
	Jako spouštěcí faktor jsem ještě studoval vyšší příjem bílkovin a konkrétně pak zařazení syrovátkového izolátu do stravy. To se nakonec ukazuje s největší pravděpodobností jako spouštěč nemoci. Nemám to nikterak potvrzené, ani ověřené, nevím to se 100% jistotou, ale přesto jsem o tom přesvědčen. V začátcích nemoci jsem nevěděl, proč by mohly mít proteiny v mém případě spojitost se seboroickou dermatitidou. S odstupem času se však objevovaly nové a nové souvislosti a i díky studiu jsem přišel na podstatné konsekvence, které mi nakonec pomohly určit příčinu nemoci a osvětlit její další průběh. Stejně tak mi rázem byly jasné důvody, proč žádná předchozí léčba nefungovala a ta nynější ano.
	První úspěchy v léčbě seboroické dermatitidy
	První dlouhodobější úspěch v léčbě nemoci jsem zaznamenal ve chvíli, kdy jsem pochopil, že vnější léčba nemůže být nikdy účinná a je potřeba léčit své tělo uvnitř. To je alfa a omega celého úspěchu, protože léčba vnější skutečně pomáhá jen zmírnit projevy seboroické dermatitidy navenek, ale neřeší příčinu v těle.
	V té době jsem studoval moderní superpotraviny (tzv. superfood) a zkoušel je přidat do svého - tehdy už celkem rozumného - jídelníčku. Snažil jsem se jíst vyváženou, pestrou a zdravou stravu – nic speciálního. Prostě pít dost pramenité vody, po ránu s citronem, jíst dostatek zeleniny a nějaké to ovoce, knedlíky nahradit pohankou nebo celozrnnou rýží, občas avokádo a tak dále. Tučné maso (kromě ryb) jsem nahradil kuřecím, krůtím a rybou. Prostě žádná extra dieta, ale přesto nutričně bohatá strava plná minerálů, vitaminů a vlákniny. Do toho všeho jsem ještě experimentoval právě se superfoods. Zkoušel jsem semínka chia, konopná semínka, kustovnici čínskou, mladý ječmen, chlorellu a další.
	Díky superpotravinám se stav postižené pokožky znatelně zlepšil, což jsem přisuzoval faktu, že superpotraviny jsou bohaté na minerály a nutrienty, které mému tělu zřejmě chybí. Díky studiu jsem narazil na acidobazickou rovnováhu v těle a překyselení organismu, což je dle jedné z teorií alternativní medicíny příčina většiny nemocí západního světa a civilizačních chorob dnešní doby. Nebudu zde rozepisovat detailně teorii acidobazické rovnováhy (spousta článků je o tom na internetu a vyšlo i dost knih v češtině), ale celá tato oblast mě výrazně posunula.
	Ze superpotravin jsem byl nejvíce spokojen s chlorellou, kterou užívám dodnes a nedokážu si bez ní už své zdraví vůbec představit. Cítím se skvěle, mám spoustu energie, učebnicové trávení, čistý zažívací trakt a nevím, co všechno ještě. Nicméně ani chlorella, ani jiná superpotravina nebyla tím, co mě konkrétně pomohlo natolik, abych mohl říci, že už několik měsíců nepozoruji žádné projevy seboroické dermatitidy. K tomu jsem musel studovat dál a pokračovat ve své cestě za uzdravením. Nechtěl jsem se stále jen léčit, chtěl jsem se té nemoci zbavit a vyléčit se!
	Pokračoval jsem tak ve studiu odborných článků alternativní /celostní / přírodní medicíny – nazývejte si to, jak chcete. Pro mne je to prostě léčba selským rozumem. Studoval jsem články nejen na českém internetu, ale především v zahraničí. Tam jsem objevil skutečnou studnu nápadů, tipů, triků a výzkumů kolem seboroické dermatitidy. A jedna taková drobnost a naprosto běžně dostupná věc, kterou bych dříve vůbec netipoval na lék a řešení mého problému, byla na světě.
	Jak jsem se vyléčil?
	Jednoho dne, bylo to po mnoha a mnoha měsících boje se seboreou, jsem si objednával nový syrovátkový protein. Důvodem ke změně značky a typu proteinu byl především fakt, že už jsem měl po krk přeslazených proteinů plných umělých sladidel (zejména sukralozy, v horším případě aspartamu a acesulfamu K). Stejně tak jsem měl už načteno mnoho informací o různých umělých barvivech, chemických aromatech a konzervantech. Prostě jsem hledal maximální čistotu, přírodní záležitost, nedenaturovaný protein (s většinovým obsahem nepasterizovaného koncentrátu) a narazil jsem na web skutečného odborníka na lidské tělo, zdraví a výživu.
	Ten na webu vysvětloval vliv proteinových izolátů na demineralizaci organismu a doporučoval jednak spíš syrovátkové proteiny z nepasterizovaného koncentrátu a hlavně užívat spolu s proteinem kvalitní tuky v podobě oleje z tresčích jater nebo máslového oleje. Aha, řekl jsem si. Asi jsem na to přišel. A také, že ano.
	Ačkoliv jsem si olej z tresčích jater dopřával jen párkrát do měsíce (bohatě mi stačil ten, co mají v Kauflandu nebo kterémkoliv jiném supermarketu), začal jsem zdravé tuky suplementovat pomocí doplňku stravy a to v podobě oleje z mořských ryb. Ten má totiž vysoký podíl omega-3 mastných kyselin a jak jsem se později dočetl, mnoha lidem se seboroickou dermatitidou pomohl rybí olej natolik, že byli měsíce nebo roky bez symptomů.
	K vyléčení jsem tak vlastně došel sám a doma. Metodou pokus omyl, resp. postupným zkoušením a zároveň vzděláváním se v oblasti zdraví a především dermatologie. Ano, asi to není obvyklá cesta, mnoha lidem může přijít postavená na hlavu a divná, ale mě připadá jako jediná rozumná, přirozená a logická. Sami sebe znáte přece nejlépe, sami víte stoprocentně, co Vám dělá dobře a co naopak škodí. Sami sobě můžete být tím nejlepším lékařem.
	To, že rybí olej může pomoci v některých specifických případech a při pravidelném užívání zcela vyléčit seboroickou dermatitidu, jsem se dočetl na internetu až poté, co už to u mne pár měsíců fungovalo a tušil jsem, že jsem našel lék na svůj problém. V mém případě jsem užíval konkrétně rybí olej Forte od Wallmarku. Důležité je brát alespoň 2 tobolky denně, jelikož optimálního účinku je dosaženo příjmem 250 mg EPA a DHA, což odpovídá 3 tobolkám. Podle rozsahu onemocnění je tak možné začít nejprve užívat 3 tobolky denně a po zmírnění příznaků klidně jen 2 tobolky denně.
	Dnes je tomu už pěkných pár měsíců, co se seboroická dermatitida neobjevila ani v nejmenším. Pleť v obličeji je super – je vláčnější, lehce mastnější, ale lepší než vysušená a odlupující se. Někoho mohou odradit vedlejší účinky suplementace rybím olejem, jako je častější říhání, možná trochu rybí pachuť v ústech (s preparátem od Wallmarku se mi to nestává) a u někoho trávicí obtíže. To vše je však dle mého „selského rozumu“ opět důsledkem nějaké chyby v životním stylu – typicky nezdravého stravování, zanesených střev a podobně. U mne jsem nic takového nepozoroval a vím také proč. Je za tím zdravý životní styl, vyvážená a nutričně bohatá strava, doplňky stravy a hlavně superpotraviny jako je chlorella, která sice zpočátku může nadělat s trávením paseku, ale to jen proto, že vyčistí Váš trávicí trakt.
	Co pomohlo mně, nemusí pomoci Vám
	Jedna nepříliš pozitivní zpráva nakonec. To, co pomohlo v boji proti seboroické dermatitidě mně, nemusí pomoci Vám. Ano, můžete být zrovna šťastlivcem, kterému pomůže právě rybí olej třeba v kombinaci s chlorellou. Pro někoho to však může být málo. Každý jsme jiný, jíme jiné potraviny, žijeme trochu jinak, máme jiné zdravotní potíže a to vše pak vede k trochu rozdílné léčbě této kožní choroby.
	Někomu tak může stačit doplňovat dostatek vitaminu C a jíst více ryb, jinému nepomůže ani deset doplňků stravy na odkyselení organismu spolu s těmi nejlepšími preparáty na seboroickou dermatitidu. Cílem této knihy není vyléčit každého. Cílem je ukázat cestu a otevřít oči všem, které seborea omezuje a obtěžuje. Je totiž i určité procento lidí, kteří tuto nemoc mají a neřeší ji. Však jistě dobře znáte to alibistické: „Mám nějaké fleky, odlupuje se mi kůže a vypadám trochu jako z hororu. Ale co, každý přece nemůže mít pleť jako miminko.“ Pravda je taková, že může, pokud chce.
	Důležité je poznávat sebe sama, naučit se poslouchat své tělo a sledovat signály, které Vám dává. Stejně jako studovat zdraví. Je to to nejcennější, co máme. Ani já nejsem robot a rád si dám kávu a něco sladkého. Nejsem zaslepený sportovec, který by si nevychutnal letní grilování se vším všudy. Ano, dám si občas pivo a když je chuť, tak i panáka. Ale všeho s mírou a vždy s vědomím toho, že to dělám pro radost a pro chuť, ale není to nic zdravého. Převažuje zdravý rozum a díky němu i zdravá strava, vyhýbání se stresu, dostatek odpočinku a spánku, čas na relaxaci a legraci, … takhle bych mohl pokračovat do aleluja.
	Vždyť někdo nemusí vůbec sahat po kosmetice a vlastně ani po doplňcích stravy. Třeba jste zrovna Vy tím, komu bude stačit zvýšená konzumace ryb a ovoce bohatého na vitamin C. Mnoho lidí popisuje na internetu skvělé výsledky jen díky silně zásadité limetkové šťávě nebo aplikování extraktu z Aloe Vera na postižená místa. Mnozí doporučují horký olej z Tea Tree, jiní zase jablečný ocet, olivový olej nebo třeba mořskou sůl do koupele. Toto vše se dočtete na internetu, pokud budete seboroickou dermatitidu studovat a budete chtít přijít na to, jak si pomoci a jak se vyléčit. Pokud nejste zdatní v angličtině a nechcete trávit hodiny hledáním různých doporučení, stačí se přihlásit k odběru emailů z webu www.Seboroická-Dermatitida-Léčba.cz a já Vám budu občas zasílat nové tipy a výsledky aktuálních výzkumů v oblasti léčby seboroické dermatitidy.
	Já už jsem se vyléčil. A věřte mi, je to skvělý pocit, když člověk sám díky své píli, studiu, přemýšlení a vnímání svého těla dojde do stavu, kdy může seboroické dermatitidě říci navždy sbohem. Nejsem doktor, a přesto jsem se vyléčil. Mnozí dermatologové mne budou možná proklínat, ale já jim to nemohu mít za zlé. Naopak, bude-li někdo z nich chtít, rád se s ním podělím o všechny ty informace, které jsem za ty měsíce našel a prostudoval. A abychom nekončili pozitivně jen pro mě, ale především pro Vás (to pro případ, že by rybí olej nebyl ve Vašem případě zrovna tím pravým ořechovým), tak přikládám několik aktuálních a mnoha nemocnými ověřených tipů na čistě přírodní a domácí léčbu seboroické dermatitidy.
	7 domácích léků na seboroickou dermatitidu
	1. Limetková šťáva je silně zásaditá a pomáhá tak udržet acidobazickou rovnováhu v těle. V boji proti překyselení organismu může být velmi efektivní, ale sama o sobě seboroickou dermatitidu nevyléčí. Je doporučována spíš jako doplněk léčby vhodný po aplikaci zábalů nebo jiné očistné kůry vlasové pokožky hlavy. Pomáhá totiž odstranit jakýkoliv nepříjemný zápach a viditelně oživit vlasy.
	2. Kdo by neznal Aloe Vera - fenomén dnešní doby. Sukulent podobný kaktusu je často využíván k lokální léčbě především povrchových zranění. Studie, zveřejněná v žurnálu Dermatological Treatment, ukazuje, že extrakt z Aloe Vera vykazuje výrazné snížení svědění a snižuje počet míst postižených seboroickou dermatitidou.
	3. Kyselý ocet připravený z jablečného moštu (jablečný ocet) se používá jako domácí lék pro mnohá běžná onemocnění. Ředí se s vodou v poměru 10 dílů vody a 1 díl jablečného octa. Následně se vmasíruje jemně do pokožky hlavy a nechá na pár minut působit. Pak hlavu opláchneme.
	4. Olivový olej je známý především při léčbě seboroické dermatitidy u kojenců. Nicméně, je možné jej použít i u dospělých a mnohdy s nezanedbatelným účinkem. Olej naneseme na postižená místa a necháme asi 20 minut působit.
	5. Dalším populárním domácím lékem na seboroickou dermatitidu je jedlá soda. Tu smícháme s vodou a vytvoříme substanci, kterou masírujeme pokožku hlavy. Před opláchnutím necháme ještě pár minut působit.
	6. Pomocí odšťavňovače si připravte šťávu ze zhruba 7-9 stroužků česneku a zřeďte je s půl šálkem vody. Vzniklý džus poté ohřejte, ale ne moc, ať není úplně horký. Polijte si tím pokožku hlavy nebo místa postižená seboroickou dermatitidou a nechte působit přes noc. Vaše pokožka doplňuje vitaminy především v noci. Je to nejlepší čas na to, aby se česnek vstřebal do krevního oběhu. Druhý den použijte některý ze šamponů proti seboroické dermatitidě (na webu www.seboroicka-dermatitida-lecba-cz jich najdete několik) a smyjte česnek. Možné je použít i neparfemovaný konopný šampon. Poté postižená místa spláchněte vodou. Celou proceduru je možné opakovat během 3 dní znova, dokud se vše nezahojí. Pro zklidnění je možné aplikovat jablečný ocet – viz bod 3.
	7. Favoritem mnoha pacientů je med s vodou. Léčba je vzhledem k lepivosti medu celkem obtížná, ale efektivní. V podstatě smícháte 3 díly medu s 1 dílem převařené vody a nanesete na postižená místa. Necháte asi 3 hodiny působit a poté smyjete. Doporučuji pro omytí použít taktéž převařenou vodu, jelikož je pro citlivou pokožku mnohem šetrnější. Med má antifungální, protiplísňové a antibakteriální účinky. Kromě toho zvlhčuje pokožku a uzavírá póry, čímž udržuje pokožku vláčnou a pružnou.
	Závěr
	Poskytl jsem Vám velkou část svých vědomostí a zkušeností s čistě přírodní léčbou seboroické dermatitidy doma. Jak jsem již jednou zmínil, smyslem této knihy je inspirovat Vás a přesvědčit o tom, že tuto nemoc nemusíte akceptovat a už vůbec ne rezignovat na její léčbu. Není to o mnoha letech bezvýsledné léčby, je to o vyléčení se. O to nám všem přece jde. Nebo ne?
	Mé znalosti v této oblasti jsou mnohem větší než rozsah této knihy a rád se o ně s Vámi podělím – ať už na webu, v emailu nebo článcích, které chystám pro svůj blog. Chci pomoci i ostatním, aby se cítili lépe, získali zpět své sebevědomí, chodili rádi opět do společnosti a žili plnohodnotný život. Seborea není žádná tragédie, není to smrtelná nemoc. Také to ovšem není nic, co bychom měli přehlížet nebo dokonce ignorovat.
	Lidé se za tuto nemoc často stydí, skrývají ji. Pokud je někdo takový ve Vašem okolí, zkuste mu pomoci a inspirovat jej mým příběhem. Projevy nemoci poznáte podle fotek na mém webu a klidně ji může identifikovat i lékař nebo lékárník (ten to řekl poprvé mně, poznal to na první pohled). Když člověk ví, že v tom není sám, řeší se vše mnohem lépe. Ženy jsou v tomto směru zodpovědnější než muži. Ti na sobě seboroickou dermatitidu častěji přehlíží.
	Věřím, že jsem splnil svůj cíl a dostatečně Vás inspiroval. Budu moc rád, když dostanu třeba jen jediný email se zpětnou vazbou od čtenáře, kterému mé rady pomohou, uleví nebo se díky mně a své vlastní vůli / iniciativě dokonce vyléčí. Nevzdávejte to! Nikdy a za žádných okolností.
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