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Білі кисленькі пігулки ацетилсаліцилової кислоти або просто аспірину знають, якщо не
всі, то дуже багато. З дитинства було прийнято приймати пігулки аспірину при простуді.
У комплект до пігулок удома додавалися шерстяні шкарпетки, осоружні гірчичники, чай з
лимоном або тепле молоко. З роками, на тлі інших численних ліків від простуди, імідж
аспірину дещо зблякнув. А дарма.

      

Наш старий, добрий аспірин, допомагає не тільки від похмілля, але і від цілої низки інших,
найрізноманітніших недуг.

Наприклад, дослідник клініки Майо, доктор Роузбад Робертс, прийшов висновку, що при
щоденному прийомі аспірину вірогідність одержати таку шкідливу хворобу, як рак
простати, знижується в середньому в два рази. Ферменти СОХ-2, які сприяють появі цієї
хвороби, блокуються аспірином. Згідно з новітніми даними науки щоденний прийом 100
міліграм аспірину знижує артеріальний тиск. Іспанські дослідники рекомендують
приймати пігулку аспірину безпосередньо перед сном, інакше потрібного ефекту зі
зниження тиску не вийде.

Красиві руки – це не тільки довгі, акуратні і доглянуті нігті. Це гладка і ніжна шкіра. А
буває гладка і ніжна шкіра тільки тоді, коли її господиня і стежить, і доглядає за нею.
Але іноді ніяк не виходить зробити шкіру ніжною і витонченою. Мозолясті руки, звичайно,
гідні пошани, але для контакту з коханим, для любовних ласк, для догляду за маленькою
дитиною, за її оксамитовою шкіркою руки повинні бути в ідеальному стані. У цій проблемі
знову ж таки на допомогу прийде аспірин. П'ять пігулок аспірину слід розтерти в
порошок, додати 0,5 чайної ложечки води і стільки ж соку лимона. Нанесіть цю суміш на
руки в місцях, де груба шкіра, де з'явилися мозолі на десять хвилин. Зверху накрийте
компресним папером і теплим рушником. Після того, як мозолі розм'якшаться, луски шкіри
слід видалити за допомогою пемзи.

Аспірин також чудово допомагає від жахливого бажання чухнутися. Звичайно, якщо це
короста, то терміново слід бігти до лікаря-дерматолога і лікуватися по його
розпорядженню, оскільки короста - дуже заразливе захворювання. В інших випадках,
яка б не була причина вашого запеклого чухання, допоможе наступний рецепт. Треба
розтовкти дві пігулки аспірину і змішати його з будь-яким зволожуючим кремом.
Втирайте цю суміш в ті місця, які вам докучають своїм свербінням. Це допоможе зняти
такий настирливий і малосимпатичний симптом.

У спекотний день на пляжі обов'язково треба користуватися сонцезахисним кремом з ві
таміном Е
. Але коли ви відчуваєте, що крем не справляється з покладеним на нього завданням,
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якнайшвидше прийміть 200-300 міліграм аспірину, тобто 2-3 пігулки. Це зупинить процес,
в результаті якого червоніє шкіра і з'являються на ній хворобливі міхури, які потім
лопаються, доставляючи їх володарю масу проблем. Не переплутайте – аспірин не лікує
опіки, а усуває симптоми сонячних опіків. Науково доведено, що на сьогодні
ефективнішого засобу для профілактики інсульту поки що не знайдено.

Інсульт - це гостре порушення кровообігу в головному мозку, що викликає загибель
мозкової тканини. Виникає він в результаті розриву кровоносної судини, яка
закупорюється згустком крові (тромбом). Основне завдання аспірину полягає у функції
розріджувати кров і розчиняти тромби. Якщо для профілактики інсультів щодня
приймати по одній пігулці аспірину, як радить Британський Медичний Журнал, то ризик
заробити інсульт знижується приблизно на 25%.

Успішно можна застосовувати аспірин в боротьбі з бородавками. Треба розтовкти пігулку
аспірину і посипати цим порошком ненависну бородавку. Зверху заклеїти шматочком
пластиру. Приблизно через три доби від цієї проблеми майже нічого не залишиться.

Ракові пухлини починають розвиватися від кишкових поліпів, що ростуть. 80 міліграм
аспірину на добу блокує зростання кишкових поліпів, в два рази знижуючи вірогідність
росту ракових пухлин. Схильність до таких захворювань найвірогідніша у тих людей, у
кого в рідні хто-небудь хворів на рак кишечника.

Доктор Іштван Караді з угорського Університету Семмельвайса стверджує, що щоденний
прийом 125 міліграм аспірину допомагає в боротьбі з такою абсолютно невиліковною
хворобою, як герпес. Якщо вчасно встигнути застосувати антивірусну мазь, герпес
докучатиме вам протягом восьми днів, а прийом аспірину скоротить ваші муки в два з
половиною рази.

Ризик інфаркту знижується на 30% при щоденному прийомі 75 міліграм аспірину. Але
найцікавіше, що при появі болів в грудях пігулка аспірину з нітрогліцерином може
запобігти інфаркту. Аспірин допомагає хворому серцю, знімаючи запалення кровоносних
судин і розріджуючи кров.

Хвороба Альцгеймера пов'язана із запальними процесами в головному мозку. За
твердженням медичного центру Еразмус, який знаходиться в Голландії, пацієнти що
систематично приймають аспірин, на 80% рідше можуть постраждати від хвороби
Альцгеймера.

Означає те, що ми знали про аспірин раніше – лише мала дещиця можливостей цих
чудодійних ліків. Він не тільки чудово знімає головний біль, але і лікує багато інших, не
менш неприємних недуг.
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