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O herpes faz pelo menos 640 mil novas vítimas todo ano no Brasil. Para ser transmitido, o vírus precisa apenas de alguns segundos de contato entre uma pessoa e outra. Depois do contágio, não tem mais volta: você vai carregá-lo pelo resto da vida. Diferente do vírus HIV, que não é transmitido apenas pelo contato, o do herpes pode ser passado
apenas através de um beijo. A doença não tem cura, mas se a pessoa tiver o sistema imunológico forte, consegue evitar novas crises e lesões. Além disso, o medicamento na hora certa pode evitar também o surgimento das feridas. Na primeira vez que o herpes aparece, a lesão vem com muito mais força porque pega o sistema imunológico
despreparado. O vírus é uma ameaça que o corpo não conhece, portanto não consegue impedir e demora a se defender, deixando o organismo mais vulnerável. Nas próximas infecções, o corpo se acostuma e consegue amenizar as lesões com uma defesa mais eficaz. A doença também pode ser transmitida da mãe com herpes genital para o bebê no
caso de um parto normal. Nesse caso, é fundamental a cirurgia de cesária para evitar o contágio. Segundo o infectologista, Dr. Caio Rosenthal, o vírus pode ser transmitido mesmo que a pessoa não tenha a lesão aparente, mas no caso das lesões, é mais perigoso e é preciso cuidado. Quem tem o vírus, é importante cortar do cardápio alimentos
salgados e ácidos, como batata, pipoca, laranja, suco de limão e vinagre. Esses alimentos podem irritar ainda mais a herpes e aumentar a dor. Há três tipos da doença: o herpes labial, o genital e o zoster. Herpes labial O sol aumenta o risco de lesões da doença, portanto é importante utilizar protetores labiais para evitar as crises. Se você já está com
a ferida, evite passar os protetores porque eles podem irritar ainda mais os lábios, aumentar a lesão e até espalhar o vírus. Herpes genital A camisinha pode ajudar a evitar a transmissão do herpes genital. Ela não é 100% segura porque protege apenas o pênis e a vagina, enquanto o vírus pode se espalhar pela virilha. O ideal mesmo evitar sexo
quando há lesões, até porque pode causar ardor e incômodo no local. saiba mais Veja como evitar o contágio por herpes Herpes não tem cura Herpes zoster É um tipo mais raro de manifestação da doença e acontece quando há uma reativação do vírus da catapora, o vírus varicella-zoster (VVZ). Isso acontece porque, depois de ter a catapora, o vírus
não é completamente eliminado do corpo e fica em estado de latência. Quando adulta, a pessoa pode ter a eclosão do herpes zoster. Por algum motivo como estresse, mudança hormonal ou imunossupressão, o vírus da catapora se reativa, levando ao aparecimento de vesículas em zonas muito dolorosas -- alguns pacientes não aguentam nem o vento
nessas áreas. Além de coceira e ardor, esse vírus também pode causar dor de cabeça, febre e mal-estar. Quando o herpes zoster surge, fica concentrada em um lado do corpo e não chega a ultrapassar o meridiano central do corpo. Os locais mais comuns em que ela aparece são: a região torácica (53% dos casos), cervical (20%), do trigêmeo (15%) e
lombossacra (11%). Tratamento O aciclovir é o principal remédio para evitar o aparecimento das lesões causadas pelo vírus da herpes. O medicamento não mata o vírus, apenas impede sua reprodução. A hora certa de passar o remédio é quando a pessoa começa a sentir aquela sensação de coceira, calor e incômodo localizados. Se aplicado em tempo,
o remédio inibe a reprodução do vírus e evita a criação de ferimentos na camada mais superficial da pele. Muita gente aplica o remédio quando já está com a lesão e isso é errado porque, depois de 72 horas da fase do comichão e da coceira, o remédio já perde quase que completamente sua eficácia. No caso da herpes zoster, também podem ser
aplicadas vacinas imunoestimulantes que diminuem a frequência e intensidade da doença. É importante procurar o médico logo quando surge a doença. Veja abaixo o resultado da enquete do nosso site: 50%(6)50% acharam este documento útil (6 votos)4K visualizações1 páginaFazer o download agora mesmo, ativos You're Reading a Free Preview
Page 3 is not shown in this preview. Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. To keep our site running, we need your help to cover our server cost (about $400/m), a small donation will help us a lot. Please help us to share our service
with your friends. TEMA: 3 vezes mais forte do que as pílulas de herpes O tipo de informação que faz você sentar na cadeira, inclinar-se para a frente e se perguntar: “isso é sério?”. Sabe de uma coisa? Você pode duvidar, eu entendo. Os tratamentos para o Herpes são uma piada. O aborrecimento, a vergonha, o dinheiro...e para quê? Resultados
absolutamente inúteis. Mas se você pudesse simplesmente ver esta simples cura com os seus próprios olhos...os resultados fariam de você um fiel. Sem cremes pegajosos, comprimidos inúteis e coberturas ridículas. Apenas uma simples cura feita de dois nutrientes que você costuma consumir separadamente...mas quase nunca juntos. Ainda não
acredita? → Basta dar uma olhada rápida aqui. TEMA: Os 2 nutrientes que matam o Herpes Será que uma "bebida" caseira pode matar permanentemente o vírus do Herpes? É o que especialistas agora afirmam depois de terem visto ESTA bebida em ação. Recentemente, um educador da Universidade de Harvard revelou a receita de um "coquetel"
que mata o Herpes e alguns pesquisadores finalmente admitem que se trata de uma cura ... Não espere mais um segundo para começar a banir o vírus do seu corpo. Obtenha esta incrível receita aqui. TEMA: Este hábito ao usar o banheiro é combustível para o Herpes - Pare de fazê-lo Espera por você enquanto você escova os dentes...E pula de
alegria quando você usa sua toalha...porque sabe que o que você faz todas as noites abre as portas...e convida o Herpes para dentro do seu corpo. Estou falando de uma simples prática. Poderia um simples hábito ao usar o banheiro aumentar em 87% o risco de um surto de Herpes? "É como desativar o seu sistema imunológico", revelou um estudo. O
pior é que você o faz todas as noites...faz parte da sua rotina...mas está matando devagar e silenciosamente suas defesas imunológicas. Então, qual é este perigoso hábito? E o que você pode fazer para corrigi-lo? Clique aqui para mais detalhes. Mas, será que realmente é tão benéfico? É verdade que o segredo que esconde este livro lhe permite
eliminar de uma vez por todas o vírus do herpes e de fato irá ajudá-lo a deixar de sofrer suas consequências e sintomas? Tudo são vantagens no livro de Melanie Addington, ou existe alguma desvantagem? Pois bem, como em tudo, existem sempre vantagens e desvantagens, e embora sejam mínimas, há que conhecê-las para não ter surpresas
posteriores. Então leia até o final este artigo: Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes: Vantagens e desvantagens Este livro é o único em que pode encontrar para poder eliminar o vírus do herpes, e pôr fim à dor e a vergonha que provoca esta doença? Conhecer o bem e o mal deste produto é fundamental, por isso é tão importante fazer esta
revisão completa. Vantagens do Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes: Este livro foi escrito por uma mulher, que foi afetada por herpes e que conhece perfeitamente este problema. A solução que se apresenta é 100% natural, eficaz e sem efeitos secundários de nenhum tipo. Mais de 7500 pessoas foram beneficiadas com este método e se
livraram definitivamente do vírus do herpes, pessoas que podem corroborar seus grandes resultados. Possui uma alta eficácia, a qual alcança 96%. Ou seja, de cada 100 pessoas que se decidiram acabar com este vírus usando esse método, 96 delas conseguiram eliminar o problema para sempre. Sua autora garante devolver 100% do dinheiro investido
se não resolver seu problema de herpes ou não notar nenhuma melhoria. Ele ataca o vírus por três frentes diferentes, conseguindo destruir a camada protetora do vírus, eliminando por completo o vírus e evitando o seu aparecimento novamente. Desvantagens do Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes: Em casos extremos, os resultados que se
obtêm são menores do que os resultados que se obtêm. Não é uma solução milagrosa, ou seja, que não termina com o vírus do herpes de um dia para o outro, por isso é preciso ser paciente e perseverante, seguindo cada um dos passos. Com tempo e disciplina você vai ver os resultados desejados. Agora que você já sabe as vantagens e desvantagens
do Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes, se realmente você está disposto a pôr fim a esta doença, não tenha dúvida alguma de confiar em um método que já conseguiu ajudar milhares de pessoas em sua luta contra o vírus do herpes. Com este programa de Melanie Addington vai te livrar desta doença e você vai viver a vida que você quer, sem
preocupações nem vergonha de nenhum tipo. Então NÃO pense mais e haja agora para mudar a sua vida com o tratamento eficaz chamado de Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes e ter que continuar com esses terríveis feridas que te incomodam tanto! CLIQUE AQUI se você realmente quer curar definitivamente do Herpes se livrando do
receio de passar essa doença para seu parceiro! Livro Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes Como todo mundo sabe, o herpes é uma doença infecciosa inflamatória causada pelo vírus do herpes, podendo afetar diversas regiões do corpo como, por exemplo, lábios, face, boca ou na zona superior do corpo. Se você está pensando em adquirir o
livro Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes baixar, você deve saber que você estará adquirindo a melhor arma que existe atualmente para prevenir, tratar e curar esta doença. Para adquirir o seu exemplar do livro Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes e fazer seu download em PDF é fácil, rápido e econômico, já que não terá de se
deslocar a lojas ou livrarias, nem esperaras intermináveis dias para receber o seu livro em casa, poupando o dinheiro do frete. A partir de agora você pode facilmente baixar este guia para combater o seu problema de herpes. Este programa ajuda a reduzir e eliminar os sintomas que provoca esse vírus, bem como para acelerar o processo de cura das
feridas ou lesões que provoca este mal. Como baixar o Livro Protocolo para Herpes? Você tem dúvidas sobre como poder baixar o Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes? Não precisa de se preocupar, já que conseguir o seu exemplar em formato 100% digital é muito mais fácil do que você imagina. Apenas deverá acessar a página oficial do guia
para transferir instantaneamente o seu guia depois de ter realizado o pagamento do ebook, ou seja, que em poucos segundos você terá em seu computador, o seu livro contra o vírus do herpes. Um processo rápido, simples e que qualquer pessoa pode realizar. Este guia em formato de e-Book inclui todos os métodos, técnicas e dicas que você precisa
para acabar com o vírus do herpes naturalmente. Ao contrário do que acontece com os tratamentos convencionais de toda a vida, Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes não se concentra apenas em atacar os sintomas causados por este vírus. Este programa é muito mais profundo, já que pretende atacar a causa do seu aparecimento, a raiz do
mal. É precisamente por este motivo que este programa é muito diferente de todos os outros. Garantia de satisfação do Livro Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes apresenta-se como uma solução para o vírus do herpes, que lhe oferece as máximas garantias, de fato, se não conseguir os resultados desejados, a autora deste guia compromete-se
a devolver 100% do seu dinheiro. Sem perguntas, sem longas esperas, sem preencher nenhum tipo de formulário. Deve-se notar que há apenas pessoas que tenham ficado satisfeitas com este sistema, já que 96% das pessoas que passaram por este sistema tem conseguido dizer adeus ao seu problema de herpes. Não volte a perder mais dinheiro em
tratamentos que não fazem nada por você. Cremes, loções, medicamentos, nada disso irá ajudá-lo a combater e curar o vírus do herpes como esse eficaz programa, um sistema que foi provado cientificamente, após milhares de horas de investigação. Mais de 7500 pessoas são capazes de curar o vírus do herpes e mudar sua vida para sempre. Volte a
sorrir, volte a desfrutar de uma vida livre de herpes. CLIQUE AQUI e acesse a página principal de Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes um método infalível para a cura de raiz este vírus! ? >>O Protocolo Definitivo para Acabar com Herpes PDF
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