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Unkari 

Johdanto 

Psoriasista ja erilaisia ihottumia sairastavat potilaamme käyttivät tutkimuksessamme La Cure Kuolleenmeren 

mineraalituotteita, hyvin tuloksin. Tutkimustulosten perusteella kirjattiin potilaiden kokemukset tuotteiden 

vaikutuksesta ja arvioimme ihon tilan muutosta tutkimuksen aikana 

Potilaamme käyttivät seuraavia La Cure- tuotteita: 

 La Cure Mineraalisuolasaippua 

 La Cure Suihkugeeli 

 La Cure Päivävoide 

 La Cure Yövoide 

 La Cure Mutanaamio 

 La Cure Shampoo 

Tutkimukseen osallistuneet potilasryhmät: 

1. ryhmä: 20 psoriasista sairastavaa potilasta 

2. ryhmä 20 pitkäaikaista ihottumaa sairastavaa potilasta 

3. ryhmä 10 keski-ikäistä naista, joilla oli huomattavia ikämuutoksia ihossaan: kuivuus, ihon veltostuminen, 

ikäjuonteet. 

Tutkimuksen kulku: 

1. potilasryhmä: 

Potilaat sairastivat erityisesti raajoihin paikallistuvaa läiskäpsoriasista. 

Puolet potilaista käytti La cure- Suihkugeeliä ja puolet La Cure- Mineraalisuolasaippuaa ihon pesuun ja La Cure- 

shampoota hiusten ja päänahan pesuun kaksi kertaa viikossa. 

Tuotteet olivat miellyttäviä käyttää, eivätkä kuivattaneet ihoa. Ihonhoitoon käytettiin aamuisin La Cure- 

päivävoidetta ja iltaisin La Cure- yövoidetta. 

Potilaiden ihoa tarkasteltiin seuraavasti: kymmenennen päivän, kolmannen viikon, kuudennen viikon ja toisen 

kuukauden hoidon jälkeen. 

Tutkimuksessa havaittiin, että ihon kuivuus ei vaivannut tutkimusryhmäläisiä enää kymmenen hoitopäivän jälkeen. 

Kolmannella hoitoviikolla ihon punoitus oli olennaisesti vähentynyt, kutina oli poissa, eikä ihon kuivuus enää 

vaivannut. 

Kuudennen hoitoviikon jälkeen ihon hilseily ja tulehdukset vähenivät. 90 %:lla potilaista. Kahden hoitokuukauden 

havaittiin, että ihon punoitus ja häiritsevät iho-oireet hävisivät täydellisesti, tulehdukset ja ihon kuivuusmuutokset 

vähenivät merkittävästi. 

Hiuspohjan oireista kutina, hilseily, punoitus ja tulehdus vähenivät merkittävästi kolmen viikon hoidon jälkeen. 

Kuuden hoitoviikon jälkeen kaikki potilaat olivat havainneet tuotteiden edulliset vaikutukset. Shampoo oli 

miellyttävä käyttää, se vaahtosi hyvin ja puhdisti hiukset ja päänahan tehokkaasti. Kahden hoitokuukauden jälkeen 



hiuspohjan häiritsevät oireet katosivat 70 %:lla potilaista. 30 %:lla potilaista päänahan psoriasiksen oireet; hilseily 

ja punoitus katosivat kokonaan, vain vähäistä tulehdusta oli enää havaittavissa. 

Tutkimustulosten arviointi: 

Psoriasista sairastaville potilaille suosittelemme La Cure shampoon, mineraalisuolasaippuan, päivä- ja yövoiteen 

käyttöä. 

Lieväoireisille potilaille hyöty oli huomattava. Pidempään käytettynä La Cure- hoitotuotteet lievittävät iho-oireita 

tehokkaasti. 

2.potilasryhmä 

Suurimmalla osalla potilaista oli tyypillisiä pitkäaikaisen ihottuman oireita, käsissä ja kämmenissä, ja kahdella 

potilaalla jaloissa. Kuudella potilaalla oli päänahassa tyypilliset tali-ihottuman eli seborrean-oireet. 

Potilailla ei todettu allergioita, eikä sieni-ihottumia. 

Puolet potilaista käytti la Cure- suihkugeeliä ja puolet La Cure- mineraalisuolasaippuaa ihon pesuun. 

Tuotteiden käyttö oli miellyttävää ja hoitotuotteet eivät kuivattaneet ihoa. 

Päivittäisessä ihonhoidossa käytettiin La Cure- päivävoidetta aamuisin ja La Cure- yövoidetta iltaisin. 

Potilaat, joilla oli hiuspohja- oireita, käyttivät kahdesti viikossa La Cure- shampoota. 

Potilaiden ihoa tarkasteltiin ensin kymmenennen hoitopäivän jälkeen, sitten kolmannen ja kuudennen viikon 

jälkeen ja kahden kuukauden jälkeen. 

Jo kymmenentenä päivänä havaitsimme ihon kosteustasapainon palautuneen. 

Kolmannen hoitoviikon jälkeen potilaiden oireet helpottivat kokonaan, ihon punoitus hävisi ja kuivuus väheni 

edelleen. Päänahan hilseily väheni huomattavasti. 

Kuudennen hoitoviikon jälkeen päänahan hilseily ja ihottuma- alueet olivat poissa. 

Kämmenien tulehdus väheni merkittävästi, iho pehmeni eikä halkeamia esiintynyt enää. 

Käytettyään La Cure- tuotteita kaksi kuukautta, kaikki potilaat hyötyivät ratkaisevasti hoidosta. 

Hävittyään iho oireet pysyivät poissa, vaikka niillä oli aiemmin taipumus uusiutua. 

Tutkimustulosten arviointi: 

Potilaat joilla on pitkäaikainen hyötyvät merkittävästi La Cure- tuotteiden käytöstä. Merkittävää parannusta oli 

havaittavissa jo muutaman viikon hoidon jälkeen. 

La Cure- tuotteiden jatkuva käyttö ylläpitää saavutettua hoitotulosta. 

Päänahan lievät seborrea- oireet pysyivät poissa käytettäessä säännöllisesti La Cure- shampoota. 

3.potilasryhmä 

Tutkimukseen osallistuneilla naisilla (40–55-vuotiaita) oli tyypillisiä ikämuutoksia kasvojen iholla. 

Kasvojen iho oli kuiva, kiristävä, veltostunut ja iholla oli havaittavissa sekä ilmeryppyjä, että kuivuuden 

aiheuttamaa rypistymistä. 



Jokainen potilas käytti kuusi viikkoa La Cure- mutanaamiota, 15 minuuttia kerrallaan. Mutanaamion käyttö koettiin 

miellyttäväksi, eikä sivuvaikutuksia ilmennyt. Mitään iho- ärsytyksiä, eikä allergioita esiintynyt. Kaksi koehenkilöä 

raportoi ihon lievästä punoituksesta mutahoidon jälkeen, oire kuitenkin hävisi itsestään parin tunnin kuluttua. 

Ihon kiinteys parani merkittävästi jo ensimmäisen hoidon jälkeen ja kuivuudesta johtuva kiristävä tunne iholla 

hävisi. 

Pinnalliset rypyt sekä syvät "ilmerypyt" hävisivät kolmannen hoitoviikon jälkeen. Kasvojen harmaan-kellertävä väri 

hävisi. 

Kuudennen hoitoviikon jälkeen ihon kunto oli parantunut merkittävästi. Ihosta tuli raikas, kuulas ja terveen värinen. 

Ihon kiinteytyminen tutkimuksen aikana johtuu orvaskeden parantuneella kosteudensitomiskyvyllä. 

Tutkimustulosten arviointi: 

Tutkimuksemme perusteella La Cure- mutanaamio on erinomainen kotihoito väsyneelle, ikääntyvälle iholle. 

Sen käyttöä suositellaan myös iho-ongelmiin, koska sillä on erinomainen tulehduksia estävä vaikutus, ja se 

parantaa ihon kosteudensitomiskykyä ja verenkiertoa. 

Yhteenveto 

Tutkimuksessamme havaitsimme ihon kosteudensitomiskyvyn parantuvan ja ihon pintarakenteen tervehtyvän. 

Havaintojemme perusteella La Cure- kosmetiikka on ihanteellinen käytettäväksi sekä terveen ihon tasapainon 

säilyttämiseksi ja erilaisten iho-oireiden hoitoon. 
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