
TRATAMENTO DE ACUPUNTURA PARA 

ALERGIA NOS PÉS E NAS MÃOS (PSORÍASE) 

  

Meu nome é Yumi Kohler, tenho 31 anos. 

 

A doença iniciou-se após um ano de serviço, em Agosto de 2008, devido ao estresse 

que foi acumulando, apareceram os primeiros sinais da doença. Primeiramente com 

algumas bolhas pequenas na planta do pé, fui ao dermatologista que só passou uma 

pomada não pedindo nenhum exame. Logo essas bolhas foram se espalhando a cada 

dia, iniciando na palma da mão e nas unhas também. Procurei uns cinco 

dermatologistas e todos diziam o mesmo, que era apenas uma alergia. Até que chegou 

a um ponto que minha mão e meu pé começaram a sangrar devido aos ferimentos e a 

pele seca. Enfim, cobrei um dermatologista a dar um exame de biópsia para ver o que 

realmente era, e descobri a psoríase, não sabia muito sobre a doença, mas sabia que 

era devido ao estresse. Já muito desanimada, fui procurar ajuda alternativa, a 

ACUPUNTURA, e fui a procura do Dr. Peng, indicado pela minha mãe através de um 

anuncio no jornal São Paulo Shimbun. Só pela consulta já fiquei mais esperançosa, pois 

acredito muito em métodos alternativos, não suporto tomar medicação, também pelo 

fato de que cada vez que eu tomava a doença só piorava, por pouco não comecei a 

fazer tratamento com quimioterapia, então resolvi fazer o teste. No começo eram três 

sessões por semana, em duas semanas já vi uma melhora incrível. Então desde Janeiro 

faço minhas sessões semanais, sempre seguindo o que o Dr. Peng diz e estou 

praticamente curada. Desde que vi a melhora, recomendo esse tratamento a todos que 

tenham uma doença crônica e que não querem depender de remédios. Muitas vezes os 

tratamentos alternativos ajudam muito mais que tratamentos a base de remédios. Fico 

grata a paciência do Dr. Peng, e a ajuda que ele me deu, através de sua experiência e 

dedicação. 
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