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Лупа – не тільки естетична проблема.

Це ще й серйозна перешкода на шляху до здоров’я волосся – вони стають ламкими,
слабкими, починають випадати.

Лупа – досить поширена проблема: тільки по зафіксованим даними з нею стикаються
майже 35% людей.

Причинами цього неприємного явища можуть бути порушення обміну речовин,
недостатнє харчування, нервове перенапруження, часте використання фена, загальний
неправильний догляд за волоссям.
Тип лупи

Суха лупа.

Подібний тип лупи виникає при пересушеною шкірі голови (наприклад, від частого
користування феном), при цьому окремі частинки легко відділяються від шкіри голови,
осідаючи на волоссі.
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Жирна лупа.

Виникає при надмірній жирності шкіри голови. Через секрету сальних залоз лусочки
склеюються і важко видаляються, що призводить до свербіння шкіри голови.

Однак більшість людей, які страждають від цієї недуги, не сильно хвилюють причини її
виникнення. Для них головне питання – як позбутися лупи.

Відразу ж слід зазначити, що жоден косметичний шампунь проблему не усуне – він лише
змиє видимі лусочки. Оскільки лупа – це грибок, то і боротися з нею потрібно
спеціальними протигрибковими засобами, наприклад лікувальними шампунями.

Важливо пам’ятати, що лупа буває заразного типу, тому обов’язково дотримуйтесь
особисту гігієну і не користуйтеся чужими гребінцями і рушниками.
Трави від лупи – народні рецепти

У боротьбі з лупою відмінно зарекомендували себе трави, застосовувані як окремо, так і
у вигляді зборів. Всі трав’яні настої можна умовно поділити на три групи: розчини для
втирання в шкіру голови, засоби для миття волосся і трав’яні ополіскувачі.

Відвари, якими необхідно натирати шкіру голови:

1. 150 мл настоянки календули і 1 столову ложку касторової олії ретельно перемішати і
використовувати 2-3рази на день. Особливо ефективно це при жирній лупі;

2. Змішати в рівних кількостях березовий дьоготь з відваром березових бруньок;

3. Взяти 2 столові ложки подрібнених коренів реп’яха залити їх 200мл окропу. Отриману
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масу варити на повільному вогні 15 хвилин, потім дати охолонути і процідити.

4. 2 столові ложки сухих квіток календули і 1 чайну ложку дрібно нарізаного кореня
лопуха залити одним літром окропу і варити 20 хвилин;

5. Подрібнити 1 столову ложку кропиви, залити її склянкою окропу і через півтори години
процідити;

6. Взяти 1 столову ложку подрібненого хвоща польового і 1 столову ложку подрібнених
квіток арніки. Залити 400мл води, довести до кипіння і процідити.

Відвари з трав від лупи для миття волосся:

1. Теплим відваром трави Чорноголова мити голову, не витираючи її насухо;

2. Взяти по 0,5 л води і яблучного оцту і проварити в отриманої рідини 100г листя
кропиви протягом 30 хвилин. Цим відваром голову слід мити без застосування мила.

Засоби для ополіскування волосся:

1. Відвар шишок хмелю і листя берези;

2. По 4 столових ложки мати-й-мачухи і кропиви прокип’ятити в 0,5 л води. Залишити до
охолодження і процідити;

3. По 2 столові ложки листя кропиви і трави герані залити літром окропу і залишити на 30
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хвилин, потім процідити;

4. Настоянка квіток пижма;

5. Настій листя розмарину;

6. 2 столових ложки аптечної ромашки кип’ятити в літрі води протягом 5 хвилин;

7. 2 столові ложки подрібненого кореня аїру 15 хвилин прокип’ятити в літрі води.

Помилково припускати, що усунення лупи – це всього лише естетична необхідність.
Насправді, вчасно не вилікувана лупа – одна з найпоширеніших причин випадіння
волосся. І це досить серйозний привід своєчасно почати лікування, щоб волосся було
здоровим, густим і міцними.
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