
 Miért olyan fontos az izzadás? 

 Az izzadás testi funkció, amely közvetlenül kapcsolódik a belső hőmérséklet -szabályozás-

hoz. Ha a tested túlságosan felmelegszik, az agyad automatikus impulzusokat küld a mirigye-

idnek, és felszólítja őket az izzadság kiválasztására. A bőrön keletkező vékony folyadékréteg 

(verejték) ezután elpárolog, ami hőt von el a testéből, és lehűl. Ezenkívül az izzadás biztosítja 

a méreganyagok eltávolítását a szervezetből.

 Mi az oka a büdös verejtéknek? 

 Szerencsére nem minden izzadás alkalmával keletkeznek szagok. Az egész testen verejtékmi-

rigyek - eccrine mirigyek - vannak, és a pubertás alatt extra mirigyeket fejlődnek ki; apokrin 

mirigyek. Ezek az apokrin mirigyek kifejezetten a hónaljban és az ágyék területén találhatóak 

meg. Amikor izzadsz, mind az eccrine, mind az apokrin mirigyek szagtalan folyadékot válasz-

tanak ki. A baktériumok azonban az apokrin mirigyekből kiválasztott folyadékokat vajsavvá 

változtatják. És ezek a vajsavak okozzák a jellegzetesen „büdös izzadságot”.

 Hogyan csökkenthetem az izzadást? 

 Az izzadás nem csak szórakozásból történik; a tested szabályozza a hőmérsékletét. 

 Ezért a legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja annak, hogy csökkentsd az izzadást, 

 ha nem hevülsz fel. Viszont ha meleg van, vagy stresszes szituációba kerültél, esetleg  inten-

zíven sportolsz, a tested továbbra is gondoskodik a lehűlésről. A következő tippek segíthet-

nek csökkenteni az izzadást:

• Ruházat - Az egyik legfontosabb dolog, amit izzadáskor figyelembe kell venni, az a ruha 

anyagának típusa. Egyes szövetek nem engednek nagy légáramlást, emiatt a test több me-

leget tart meg. Ezenkívül a ruhák anyaga is befolyásolja az izzadság szagát. A poliészterben 

a baktériumok könnyedén szaporodnak. És mivel ezek a baktériumok okozzák a testi szago-

kat, a lehető legkevesebb poliésztert célszerű viselned. Ehelyett viselj 100% pamutból (vagy 

bambuszból) készült ruházatot, mivel a baktériumok nem annyira szeretik ezeket az anyago-

kat. És extra kis tippként; viselj fekete vagy fehér ruhát különösen stresszes napokon – 

 az izzadtság foltok nem annyira láthatók ezeken a színeken!

• Stressz - Az izzadás egyik kiváltó oka lehet a stressz is. A stresszhormonok jelzést adnak 

 a szervezetnek, hogy kezdjen keményebben dolgozni. Ez felmelegíti a tested, vagyis izzadni 

kezdesz, hogy újra lehűlj. Ezért próbálj a lehető leglazábbnak maradni és rendszeresen gya-

korolj: a rendszeres testmozgás segít a szervezetnek csökkenteni a stresszhormonok meny-

nyiségét.

• Kávé - A koffein stimulálja a központi idegrendszert, ami viszont szabályozza a verejtékmi-

rigyeket. Ezenkívül egy forró ital felmelegíti a tested, ami azt a jelet adja a szervezetednek, 

hogy izzadni kell, hogy újra lehűljön. Ha nagyon izzadsz, fontold meg a koffeinbevitel csök-

kentését!
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• Csípős, erős fűszerek - Csakúgy, mint a koffein esetében, a csípős fűszerek neurotranszmitte-

reket küldenek az agyba. Ennek oka a fűszerekben lévő kapszaicin, ami miatt az agy azt hiszi, 

hogy a szervezet túlmelegszik. És ismét, a szervezet logikus válasza az, hogy izzadni kezd. 

Szóval, vigyázz a fűszeres ételekkel!

 Mi a különbség az izzadásgátló és a dezodor között? 

 Az izzadásgátló hosszú ideig gátolja a verejtékmirigyek működését, és ezért megakadályoz-

za az izzadságképződést. A dezodor azonban nem akadályozza meg az izzadást; hanem 

megakadályozza a szagok kialakulását. A szokásos dezodor gyakran tartalmaz alkoholt és 

illatanyagokat, hogy elfedje a szagot. Az emberek általában összetévesztik a dezodort és az 

izzadásgátlót, mert nem pontosan tudják, miről van szó; így mindenképp érdemes elolvasni 

az összetevők listáját. Ha a listában „alumínium, kálium timsó, timsó vagy cirkónium” szere-

pel, akkor izzadásgátlóval van dolgod.

 Mint már említettük, az izzadásgátlók elzárják a pórusokat - összehúzó hatással vannak a 

hónalj bőrpórusaira, ezért bezárják ezeket a pórusokat, vagyis kevesebbet izzadnak, mint ál-

talában. Az izzadásgátlók hatóanyagai-alumínium-sók-reakcióba lépnek az izzadságban lévő 

elektrolitokkal, ami viszont gélszerű „dugót” képez verejtékmirigyekben. Ez a dugó blokkolja 

a pórusokat, és megakadályozza, hogy verejtékmirigy folyadékot válasszon ki. Ezért a túlzott 

izzadásgátló használata esetén a verejtékmirigyek többsége nem okoz izzadtságot. Ez nem-

csak megzavarja a szervezet belső hőmérséklet -szabályozását, hanem gátolja a méreganya-

gok felszabadulását a szervezetből.

 A dezodorok elfedik az illatot. Az izzadásgátló soha nem akadályozhatja meg izzadságmi-

rigyeit abban, hogy izzadtságot válasszon ki, ami azt jelenti, hogy akkor is izzadtságszagot 

fog termelni, amikor a baktériumok az apokrin mirigyekből származó folyadékokat vajsavvá 

alakítják. Ezt a jellegzetesen „izzadságszagot” a dezodorban lévő alkohol és illatok álcázzák. 

Ez gyakran olyan testszagot eredményez, amely az izzadság és a dezodor illatanyagának 

keveréke. Nem hangzik túl jól, ugye?

 

 Szerintünk ez a megközelítés logikátlan és elavult. A nuud másképp gondolja, ezért úgy dön-

tünk, hogy megtámadjuk a büdös izzadságért közvetlenül felelős baktériumokat! Legfonto-

sabb összetevőnk a mikro ezüst -ez hosszú távon gátolja a baktériumok kialakulását, terjedé-

sét, és ha nincsenek baktériumok, az azt jelenti, hogy nincs testszag. Egyszerű. Továbbá úgy 

gondoljuk, hogy nem szabad gátolni a szervezet méreganyag -kiválasztását, a méreganya-

goknak távozniuk kell!



 Szóval, mi van a nuudban? 

 A nuud csak 10 összetevőt tartalmaz. A legfontosabb a mikro ezüst, amely természetesen 

megakadályozza az izzadság szagát, anélkül, hogy elzárná a pórusokat vagy irritálná a bőrt. 

Ezenkívül hitelesített, természetes összetevőket, például kókuszolajat, karnaubapálma viaszt 

és mandulaolajat használunk, hogy a mikro ezüst a helyén maradjon. Ez az, ami miatt a nuud 

olyan rendkívül nuud. Egyszerű.

 Mi a klassz a nuud ezüstjében? 

 Az ezüst bizonyos formái bakteriális rezisztenciához vezethetnek. Ezért a tiszta fémes ezüst 

mellett döntöttünk, amely másképpen működik. A nuud ezüstionjai a fehérjék negatív töltésű 

részeihez kötődnek. Ezek a részek nélkülözhetetlenek a sejtek életfenntartó funkcióihoz. 

Ezen életfenntartó funkciók inaktiválásával a baktériumsejtek lebomlanak és elpusztulnak. 

Annak érdekében, hogy ellenálljanak az ezüstnek, a baktériumoknak el kell távolítaniuk min-

den negatív töltést, ami a sejt önpusztításához vezetne.

 És mi van a csomagolásban? 

 A világ műanyagának nagy része kőolajból származik. Mindezek a műanyagok növelik 

 a kőolajipar óriási lábnyomát, ami megterheli az éghajlatot és a környezetet. Van azonban 

más módszer is!

 Tudtad? A műanyag szójából, fűből vagy kukoricából is készülhet. Vagy akár cukornádból. 

 A cukornád nagy sűrűségének köszönhetően csak egy kis mezőgazdasági terület szüksé-

ges a termesztéséhez. Ezenkívül a termesztéshez szükséges víz és műtrágya is természetes; 

akárcsak maga a cukornádgyártás esővize és hulladéka. Így az ökoszisztémára gyakorolt 

hatás minimális. 

 A nuud csomagolás - minden cukornád, és a kupak? 

 A nuud kupakját normál műanyagból készítettük. Próbáltunk (megállás nélküli kutatás, ál-

matlan éjszakák, könnyek és dührohamok közepette) tökéletes cukornádfedelet tervezni. 

 De bármennyire is igyekeztünk, a fedél eltört a legkisebb erő kifejtése során is. Ennek elle-

nére folytatjuk - a bioműanyagok területén a legújabb fejlesztéseken vagyunk felül, és amint 

van egy ígéretes találmány, mi leszünk az elsők, akik kipróbálják!



 A nuud mindenkinek működik? 
 

 Igen, a nuud mindenkinek működik. Legyen szó férfiakról, nőkről, akár fiatalokról vagy idő-

sekről. Mindenki izzad, és pubertáskorától kezdve valamilyen izzadságszag alakul ki.

 Meg kell értened, hogy nem csak egyféle baktérium van a testeden; a baktériumok sokféle-

sége összehasonlítható a trópusi esőerdőkben található növények és állatok sokféleségével. 

Ezt a baktériumok trópusi esőerdőjét „mikrobiómának” nevezik. És akárcsak az esőerdőkben, 

néha egy fajta növényből van több, máskor többféléből. Van néhány fajta baktérium, amelyek 

kifejezetten izzadságszagot okoznak, míg mások egyáltalán nem okoznak szagot. Néhány 

emberben a „nem szagos” baktériumok még a „büdös” baktériumokat is legyőzik. Ezeknek a 

szerencsés embereknek egyáltalán nincs szükségük dezodorra. Mázlisták!

 A személyes mikrobiomot ugyanolyan nehéz megjósolni, mint az esőerdőt, de szerencsére 

a legtöbbünk számára a nuud több napig is hatékony marad. Az ügyfelek ezreitől kapott 

visszajelzések arra tanítanak minket, hogy a legtöbb ember számára elegendő a nuud heti 

kétszeri alkalmazása, néhány ember számára pedig hetente egyszer is elegendő. A nuud 

csak ritkán nem működik: ebben az esetben a mikro ezüst nem tudta csökkenteni a „büdös 

baktériumok” mennyiségét az összes többi baktériumhoz képest.


