Hirudoterapia

Nazwa hirudoterapia
pochodzi od łacińskiej nazwy Hirudo (pijawka).
Substancje wydzielnicze gruczołów ślinowych pijawki
lekarskiej, zwane potocznie hirudozwiązkami zostały
określone międzynarodową nazwą SGS (Salivary
Glands Secretion). Lecznicze działanie pijawek
lekarskich tłumaczy się właściwościami wydzieliny
gruczołów ślinowych , która dostaje się do organizmu
człowieka po przegryzieniu przez pijawkę skóry i
przenika w ciągu całego okresu wysysania krwi. Wciąż
odkrywane są nowe związki gruczołów ślinowych.
Aktualnie stwierdzonych jest ich około 115, ale
sklasyfikowanych jest tylko połowa.

Pijawka nie stanowi panaceum na
wszystkie choroby ale może pomóc w
następujących schorzeniach:
Choroby i bóle serca takie jak: choroba
niedokrwienna
serca,
zapalenie
mięśnia
sercowego, stan przed i po zawale mięśnia
sercowego oraz nadciśnienie tętnicze, migreny,
bóle głowy, choroby płuc i oskrzeli, choroby
wątroby, choroby przewodu pokarmowego, wysoki
cholesterol, choroby skóry, żylaki kończyn dolnych,
zakrzepowe zapalenie żył, trudno gojące się rany,
hemoroidy, choroby kobiece, bolesne miesiączki,
rwa kulszowa, zapalenie korzonków, choroby
zwyrodnieniowe stawów i kości, krwiaki i obrzęki
pourazowe, choroby nerek, choroby prostaty,
impotencja, bóle kręgosłupa, neuralgia nerwu
twarzowego, i wiele innych dolegliwości .

Przeciwskazaniem do stosowania
Hirudoterapii są:
Ciąża, hemofilia, silna anemia, przebyte leczenie z
wykorzystaniem leków zmniejszających krzepliwość
krwi, niskie ciśnienie krwi, dzieci poniżej 10-ego roku
życia, choroby nowotworowe.

Zastosowanie pijawek lekarskich w
kosmetyce - maseczki odmładzające
skórę twarzy, szyi, dekoltu oraz rąk.
Metody upiększania ciała i hamowania procesów
starzenia skóry za pomocą pijawek, znane były od
najstarszych
czasów.
Krew
z
pijawek
rozsmarowana na twarzy sprawiała wrażenie
dobrego odżywienia skóry i dobrego stanu
zdrowia. Późniejsze badania nad substancjami z
gruczołów ślinowych pijawki potwierdziły obecność
substancji mogących mieć wpływ na stan skóry, jej
napięcie, ukrwienie, utlenienie i konsystencję.
Terapie odmładzania i upiększania skóry przy
pomocy
pijawek
należą
do
najbardziej
ekskluzywnych technik zabiegów upiększających i
święcą
aktualnie
tryumf
na
wszystkich
kontynentach.
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