
Medyczna 
       Wełna

Każdy z nas na pewno zna wełnę 
ze względu na jej powszechne 
wykorzystywanie w przemyśle 
włókienniczym i w użytkowaniu 
codziennym. W dzisiejszych 
czasach wiedza o nieocenionych 
właściwościach wełny zaczęła 
zanikać. 

Sprawdź jak wełna może wpływać 
na nas i na naszą przyszłość.
 

Nie każdy zdaje sobie sprawę z innnowacyjności owczej wełny. 
Jej wszechstronność rozciąga się od luksusowej mody po wysokiej 
jakości odzież aktywną, akcesoria, artykuły gospodarstwa domowego 
i wiele innych być może jeszcze nie odkrytych rozwiązań.

Obecnie znane właściwości wełny:

Wiedzę o zdrowotnych właściwościach wełny posiadamy od XIXw.
Jednak już nasi przodkowie wykorzystywali ją do leczenia schorzeń 
i uśmierzania bólu. Niestety dziś w czasach rozwiniętego przemysłu 
farmaceutycznego wiedza ludzi o leczniczych właściwościach 
wełny jest znikoma.

Jak ta wiedza wygląda dziś wśród ludzi z różnych środowisk?

,, Kiedyś czytałam, że wełniane skarpety poprawiają 
krążenie, ale nie stosowałam tego nigdy.’’
                                                              – kobieta, 33 lata–

,,Nie wiedziałem, że wełna może leczyć.’’
                                                              – mężczyzna, 26 lat –

,,Wiem o leczniczych właściwościach wełny od 
prababci, sama stosuję skarpety gdy bolą mnie nogi’’
                                                             – kobieta, 44 lata –

,,Leczenie wełną od zawsze było zapisane 
w tradycjach góralskich.W dalszym ciągu starsze 
osoby przychodzą do Nas  i chcą runo owcze, które
można wykorzystać na różnego rodzaju okłady przy 
bólach reumatycznych, obrzękach, bólach górnych 
dróg oddechowych. Natomiast młode pokolenia 
szukają rozwiązań dopiero gdy coś zaczyna je boleć 
i niestety rzadko sięgają po naturalne środki leczenia.’’
                                                            – kobieta góralka–

                                                          

,, Nie słyszałam o tym, żeby wełna łagodziła objawy 
atopowego zapalenia skóry. Bazuję na doświadczeniu 
moich pacjentów i do tej pory skarżyli się na wełnę. 
Jest dla nich drażniąca i nieprzyjemna. 
Być może nowoczesna wełna leczy, ale na ten 
moment o tym nie słyszałam.’’
                                                              – lekarz dermatolog–

,,Badania z 2019 roku potwierdziły, że nowoczesna 
odzież z wełny merinos nie wpłynęła drażniąco na 
skórę osób cierpiących na atopowe zapalenie skóry. 
Zauważono wręcz znaczą poprawę miejsc 
podrażnionych. Badania zostały potwierdzone na 
dzieciach jak i osobach dorosłych’’
                                                         – wyszukiwarka medyczna PubMed–

Wełna, jako surowiec, jest przyjazna środowisku 
i biodegradowalna, ponieważ węgiel wchodzący 
w jej skład pochodzi z roślin spożywanych przez owce. 
Dzięki temu wełna łatwo się rozkłada. 
Nadaje się do recyklingu i ponownego wykorzystania.  
Droga recyklingu wełny działa na zasadzie zamkniętej pętli. 
Nadaje się ona do ponownego zgrzeblenia i przędzenia oraz 
przekształcenia z powrotem w dzianinę.  
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Wełniane skarpety działają leczniczo na 
bolące, obrzęknięte nogi.

Wełniane rękawiczki nie tylko grzeją ale 
róznież wspomagają poprawę krążenia

Wełniane bluzki i swetry, działają kojąco 
i leczniczo na skórę z podrażnieniami

Wełniana odzież sportowa redukuje 
zapachy, jest oddchająca i reguluje 
ciepłotę ciała

Projekt elementu wystawy promujący 
wełnę jako materiał prozdrowotny.


