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SÃNÃTATE

Sulful, aliatul nr.1
combate infecþiile produse de bacterii ºi
reprezintã un excelent depurativ. Sulful
este cunoscut totodatã ca antialergic
redutabil. S-a constatat de pildã cã persoanele alergice prezintã o scãdere a
reacþiilor negative sau chiar o toleranþã
completã la alergeni atunci când îºi
administreazã sulf. Pe de altã parte, sulful
este indispensabil pentru biosinteza colagenului, proteina þesutului cartilaginos ºi
a celui conjunctiv, fiind responsabil, din
acest punct de vedere, de elasticitatea ºi
rezistenþa articulaþiilor, tendoanelor, dar
ºi a epidermei. În cazul deficitului de sulf
în organism, pielea devine uscatã, ridatã,
îmbãtrânitã. Acelaºi mineral ajutã la
refacerea pielii vãtãmate ºi la cicatrizarea
rãnilor, fiind responsabil ºi de strãlucirea
ºi rezistenþa pãrului. Cele mai bogate
surse alimentare din care poate fi asimilat
sulful sunt: usturoiul, ceapa, cresonul,
ridichile, cartofii, varza, conopida, salata
verde, þelina, castravetele, fasolea uscatã,
sparanghelul, migdala, curmala, gãlbenuºul de ou, carnea (în special a pãsãrilor
domestice) ºi produsele marine. Doza zilnicã necesarã pentru adulþi este de 5001.000 mg. Ca tratament, sulful contribuie
la tratarea ºi ameliorarea simptomelor
reumatismelor, artritelor, arteriosclerozei, gutei, afecþiunilor pulmonare, tulburãrilor hepatobiliare, diverselor infecþii
(intestinale, sinuzite), diabetului, dermatozelor ºi psoriazisului. Sãpunul ºi
cremele pe bazã de sulf au o acþiune
dermo-protectoare ºi de peeling, iar prin
exfoliere ºi îndepãrtarea sebumului în
exces, porii pot sã respire ºi acneea este
limitatã ºi, în timp, vindecatã. ªi scabia
(râia) se trateazã tot cu loþiuni cu sulf.

Când vine vorba de minerale ºi de rolul
lor în organism, tot omul se grãbeºte sã
indice calciul, magneziul ºi fierul. Unii
îºi mai amintesc ºi de zinc, important
pentru sistemul imunitar, îndeosebi în
prevenirea rãcelii pe perioada iernii.
Aproape neºtiut, sulful este însã un element-cheie în corpul uman, fiind implicat
în aproape toate funcþiile vitale! El intrã
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ºi în comp o z i þ i a
aminoacizilor
ºi hormonilor,
ajutând la eliminarea metalelor
grele (plumb) ºi contribuind la întãrirea
oaselor ºi dinþilor. În plus,

