
1 www.alternativgyogyasz.hu 
 

 

Házi ülőfürdő 

Főként a mozgásszervi-, a bőr-, a nőgyógyászati és a húgyúti területek gyulladásainak 

leküzdésében segíthetünk az ülőfürdő rendszeres használatával. 

Elkészítése nem igényel különösebb szakértelmet, de a hatása fergeteges! 

Az egyik legősibb gyógyítási módszer a fürdőzéssel való gyógykezelés. Már az ókori 

civilizációk orvosai is felismerték, hogy a sós fürdők hatására élénkül a vérkeringés, és az 

izmok ellazulnak. A só segíti a feleslegesen felhalmozódott folyadékokat kivonni az 

ízületekből. Így könnyebb lesz a mozgás, csökken az ízület és az izom merevsége és 

fájdalma. A fürdősókban lévő ásványok kivonják a bőrből a méreganyagokat, a bőr 

feszesebb és frissebb lesz. Szárító és gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően 

hatékonyan kezeli a különböző ekcémás és egyéb bőrbetegségeket. 

Ezenkívül főként a nőgyógyászati és a húgyúti területek gyulladásainak leküzdésében 

segíthetünk az ülőfürdő rendszeres használatával. A nőgyógyászati területen sajnos gyakori 

nem kívánt vendég a gomba, a baktérium és parazita. E kórokozók okozta kellemetlen 

tünetek kezelések kiegészítőjeként, és a további fertőzések elkerülése érdekében javaslom 

időszakonként a sós- szódabikarbónás fürdő alkalmazását. Uszoda, vagy strand 

látogatásánál, szinte kötelezően kell használni. 

Hasonlóan hasznos segítség a vissza-visszatérő húgyúti panaszok kezelésében is. Hiszen 

ezek hátterében gyakran bakteriális fertőzés áll, és a fürdősó baktériumölő tulajdonsága 

mellett, az ülőfürdő összetevőjeként a keverékben lévő szódabikarbóna is jelentősen 

csökkenti a mikrobák szaporodását. 
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Elkészítése: 

 1 kg vegyes sóhoz /parajdi só, és jódozott tengeri só keveréket ajánlok/ keverjünk kb. 10 

dkg szódabikarbónát, 10 dkg Magnézium-szulfátos keserű sót és hogy ne tapadjon össze kb. 

2 púpos evőkanál kukorica keményítőt.  

A hatás fokozására érdemes felturbózni 100 %-os illóolajakkal.   

 

• A húgyúti és nőgyógyászati panaszok leküzdésére rozmaring, vagy orvosi zsálya illóolajjal 

lehet keverni a só keveréket.   

• A mozgásszervi problémák megoldására, és a megfázás tüneteinek csökkentésére a 

rozmaring a fenyő és az eukaliptusz illóolajokat adjunk a sóhoz, 

• Bőrgyógyászati problémákra az orvosi zsályát ajánlok a sóhoz keverni. 

 

 Az illóolajokat a gyógyszertárakból, vagy a Herbaházból lehet beszerezni.  

Ebből a keverékből 3-5 evőkanállal zúdítsunk a meleg fürdővízhez és legalább 20 percig 

ázzunk benne. A szódabikarbóna és az illóolajok gyulladás csökkentő és fertőtlenítő hatása 

alaposan felturbózza a só hasonlóan jó hatását! 

 És még jól is esik időnként relaxálni 
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