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INFORMACJA PRAWNA

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter infor-

macyjny oraz edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują porady le-

karskiej i nie mogą być traktowane jako spersonalizowane porady  

lekarskie lub medyczne. 

Wydawca dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były 

poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia należy 

do lekarza. 

Żadne leczenie nie powinno być podejmowane wyłącznie na podstawie 

treści niniejszej publikacji i zdecydowanie zaleca się, aby czytelnik skon-

sultował się z pracownikami służby zdrowia w celu uzyskania odpowie-

dzi na pytania dotyczące ich zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Wydawca nie jest dostawcą usług medycznych i nie prowadzi działalno-

ści leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozu-

mieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej. 

Wydawca nie stosuje w żaden sposób opisanego składnika, mieszanki 

czy substancji albo opisanej procedury czy terapii i nie wchodzi w zwią-

zek lekarz – pacjent z Czytelnikiem. Żadna z informacji lub produktów 

wymienionych na tej stronie nie jest przeznaczona do diagnozowania, 

leczenia, łagodzenia ani leczenia jakiejkolwiek choroby.



Spis treści

Jak polepszyć jakość życia i swoje samopoczucie?

Detoksykacja organizmu
Twoja wątroba jest centralą detoksykacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Nareszcie prawdziwie głębokie oczyszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Bóle pleców
7 podstawowych roślin na bóle pleców  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Pozostań młody po 50-tce
Gdy rośliny stają się fontannami młodości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Skóra jak u młodej dziewczyny nawet po 50-tce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Zwalcz zmęczenie i zaburzenia snu
Jak spać…lepiej niż Morfeusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Rośliny lecznicze, które nokautują zmęczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Zrzuć zbędne kilogramy z pomocą roślin
Postanowione, tym razem schudnę raz na zawsze! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Pomocy, mój brzuch się „wylewa”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Mikrobiota: klucz do zdrowia
Ocal swoje jelita: zadbaj o mikrobiotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Wzrok
Naturalne sposoby, aby chronić swój wzrok! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Zadbaj o zdrowie swoich zwierząt domowych
Nasze psy i koty zasługują na coś lepszego niż fipronil! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167



Choroby  cywilizacyjne

Sprawny umysł
Choroba Parkinsona, Alzheimera… Postaw na profilaktykę!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Zmiany degeneracyjne: sprawny umysł jak u studenta! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Borelioza
Borelioza: na co jeszcze czekają lekarze?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Borelioza: nadzieja w naturalnych metodach (wywiad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Cukrzyca
Cukrzyca: choroba nareszcie uleczalna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Choroby układu krążenia
Nadciśnienie? Niech ten „cichy zabójca” przestanie Ci szkodzić  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Prostata
Panowie, dbajcie o siebie po 50. roku życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Sześć roślin, aby mieć zdrową prostatę (oraz inne mało znane sposoby...) . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Bóle stawów
Bóle stawów: wyjmij rośliny lecznicze ze swojej szafki kuchennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

„Dolewamy oliwy do ognia” reumatyzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Rak
Większy arsenał możliwości walki z rakiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Olejki eteryczne na każde stadium raka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Większość grzybów leczniczych posiada właściwości przeciwnowotworowe  . . . . . . . . . . . . . . 328



ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ 

11

Jak polepszyć 
jakość życia i swoje 

samopoczucie?



- 6 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

Twoja wątroba jest centralą 

detoksykacji

Przypominasz sobie o niej, gdy dokucza Ci niestrawność 
po przejedzeniu. Wątroba, kluczowy narząd naszego układu 
pokarmowego. Można ją nazwać ultrawydajnym filtrem, któ-
ry usuwa wszystkie toksyny z organizmu i chroni układ odpor-
nościowy. Przedstawiamy rośliny, które przywrócą Twojej wą-
trobie zapał do pracy!

Gdy lekarz palpacyjnie bada Twój prawy bok, tuż pod przeponą, spraw-

dza właśnie wątrobę. Regularnie ocenia jej wielkość, gdyż wątroba, 

ten największy gruczoł organizmu, pełni bardzo istotną rolę w ogól-

nym metabolizmie! 

Pracuje niezauważenie i często jest niedoceniana. A to błąd, gdyż na-

sze zdrowie w dużej mierze zależy od stanu wątroby. Ten organ pełni 

liczne funkcje, między innymi jest niezbędnym filtrem, który uwalnia 

nas od niepożądanych substancji. Innymi słowy, sprząta. Poznajmy 

więc mechanizm jej działania.

Wątroba filtruje całą krew żylną docierającą ze śledziony i jelit, a także 

część krwi tętniczej z krążenia ogólnego. Pierwszym oczyszczaniem 

krwi zajmują się komórki odpornościowe (komórki Kupffera, czyli 

makrofagi wątroby). To szczególne białe krwinki, które dosłownie po-

żerają bakterie, duże cząsteczki oraz ciała obce przechwycone przez 
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krew. Podobnie jak makrofagi śledziony, komórki Kupffera biorą udział 

w usuwaniu toksycznych barwników pochodzących z rozpadu krwi-

nek czerwonych.

Groźny zakład przetwórstwa chemicznego

Wątroba nie tylko filtruje, ale także ma ogromne zdolności przetwór-

cze. Została wyposażona w komórki specjalnie przygotowane do ma-

gazynowania i uwalniania cukrów (węglowodanów), białek i lipidów 

(tłuszczów). Te komórki nazywamy hepatocytami, stanowią 80% masy 

wątroby.

Wątrobę można porównać do olbrzymiej fabryki, zakładu przetwór-

stwa chemicznego, a to z racji związków chemicznych i reakcji biolo-

gicznych zachodzących w obrębie hepatocytów. To w wątrobie za-

chodzi synteza cholesterolu i większości białek znajdujących się we 

krwi. To w tej skomplikowanej centrali zachodzi detoksykacja enzyma-

tyczna, w wyniku reakcji chemicznych pozwalających zneutralizować 

substancje wysoce reaktywne, a nawet toksyczne. 

Dotyczy to zarówno substancji wytworzonych przez organizm, jak 

i tych pochodzących z zewnątrz.
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Dlaczego żółć jest nam potrzebna?

Kolejnym zadaniem hepatocytów jest wydzielanie żółci. To wyjątkowo 

gorzki płyn, który wykorzystywany jest w ogólnym procesie trawienia. 

Na wzór strumyczków dopływających do rzeki, żółć płynie małymi ka-

nałami (kanalikami), które następnie łączą się w jeden wspólny prze-

wód kierujący żółć drogami żółciowymi do dwunastnicy w przewodzie 

pokarmowym. Żółć ma charakterystyczny, żółty kolor. Bierze aktywny 

udział w procesie detoksykacji, pełniąc istotną rolę w przetwarzaniu 

i usuwaniu różnych składników: barwników pochodzących z rozpadu 

czerwonych krwinek (bilirubiny), immunoglobulin typu A, leków, cho-

lesterolu itd.

Te czynności detoksykacyjne odbywają się dzięki procesom wymia-

ny i reabsorpcji, jakie nieustannie zachodzą między wątrobą i jelitem. 

Chodzi o krążenie wrotne wątroby, czyli krążenie jelitowo-wątrobo-

we, w którym sole żółciowe ulegają recyrkulacji.

Kolosalny wydatek energetyczny

W trakcie życia spożywamy średnio 25 ton pożywienia! Te 25 ton podle-

JESZCZE JEDNA WYJĄTKOWA CECHA HEPATOCYTÓW

Niezwykła zdolność regeneracji! Jeśli u szczura usunie się 70% masy wątroby, 

wątroba zregeneruje się całkowicie w ciągu 7 – 10 dni.
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ga trawieniu w przewodzie pokarmowym i przechodzi przez wątrobę. 

To największy ładunek toksyn i antygenów, jakim musi się zająć orga-

nizm człowieka. W tym procesie zostaje wykorzystane aż 79% energii 

zużywanej przez wątrobę i nerki.

Jednak wydatek energetyczny może być jeszcze większy. Jeśli uszko-

dzona jest bariera jelitowa, na przykład z powodu dysbiozy (zakłócenia 

flory jelitowej) oraz zwiększonej przepuszczalności ściany jelita, wą-

troba jest obciążona dodatkową pracą. W takim przypadku zachodzą 

w niej wysoce złożone procesy i reakcje chemiczne. Te reakcje mogą 

być różne, w zależności od naszych genów, od zanieczyszczenia śro-

dowiska oraz ewentualnych chorób osłabiających wątrobę (np. zapa-

lenie wątroby czy zażywanie leków). To wszystko jest dla organizmu 

ogromnym wydatkiem energetycznym. Teraz lepiej rozumiesz, dlacze-

go należy regularnie wspomagać wątrobę w jej pracy detoksykacyjnej.

Detoksykacja czy „drenaż”?

To jest to samo! Naturopaci nazywają detoksykację terminem „dre-

naż”. To przestarzałe określenie, którego lekarze przez długi czas nie 

znali lub go lekceważyli. Jednak kryje ono w sobie kluczową funkcję 

naszego organizmu.

Chodzi o funkcję opartą na jak najbardziej naukowych faktach. Dzię-

ki niej możemy usuwać zbędne produkty naszego metabolizmu oraz, 

dzięki adaptacji, te, które trafiły do organizmu z zewnątrz (ksenobio-

tyki). Detoksykacja opiera się na konkretnych mechanizmach bioche-
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micznych. To ogół zachodzących w komórkach reakcji biochemicz-

nych, w wyniku których cząsteczki nierozpuszczalne w wodzie (bardzo 

przyciągane przez tłuszcze), które są w dużej mierze zbędnymi pro-

duktami naszego metabolizmu, przekształcają się w cząsteczki, któ-

re po zetknięciu z wodą dają się usunąć. Detoksykacja odzwierciedla 

zdolność usuwania tych toksyn, zazwyczaj bardzo reaktywnych, wraz 

z elementami środowiska wodnego, np. stolcem, potem, wydycha-

nym powietrzem, żółcią lub moczem.

Odbywa się to poprzez narządy nazywane przez naturopatów „orga-

nami wydalniczymi” (fr. émonctoires). Drenaż, czyli inaczej mówiąc 
detoksykacja, jest więc naturalnym sposobem pozbywania się drob-
noustrojów, zbędnych produktów organicznych i substancji rozpo-

znanych jako substancje toksyczne. Inaczej mówiąc, wszystkiego, co 

organizm uznaje za szkodliwe. Celem detoksykacji jest przede wszyst-

kim przywrócenie równowagi biologicznej.

I to właśnie w tym zakresie wątroba jest gwiazdą. Biologiczne pro-

cesy przetwarzania zachodzą głównie w komórkach wątroby, mimo 

iż w niewielkim stopniu odbywają się też we wszystkich tkankach or-

ganizmu, np. w płucach, nerkach czy jelitach. Zwróć uwagę na szcze-

gólne zjawisko, jakie ma miejsce w jelitach: zanim rozpocznie się pro-

ces detoksykacji w komórkach wątroby, treść pokarmowa regularnie 

przechodzi najpierw oczyszczanie z udziałem flory jelitowej. To dlate-

go zaburzona flora jelitowa może być powodem wzmożonej pracy de-

toksykacyjnej wątroby.
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Cierpliwość: dwie fazy detoksu

Enzymy komórkowe zarządzające biologiczną reakcją detoksykacji 

są zależne od czynników genetycznych. Ale nie tylko. Istotne są tak-

że czynniki zewnętrzne, takie jak ogólny stan organizmu oraz rodzaj 

i ilość toksyn. Większość toksycznych substancji tak naprawdę podle-

ga w wątrobie podwójnej detoksykacji.

W pierwszym etapie, czyli fazie I, zwanej także fazą funkcjonalizacji, 
hepatocyt pod wpływem enzymów nazywanych cytochromami doda-

je do toksycznej cząsteczki tzw. grupę funkcyjną. Powstaje produkt 

przejściowy, który paradoksalnie jest często wysoce reaktywny, nie-

kiedy bardziej toksyczny niż pierwotna substancja toksyczna… Jed-

nak ten etap ma na celu szybkie przygotowanie do fazy drugiej.

W fazie II, zwanej fazą koniugacji, do pierwszej grupy funkcyjnej zo-

staje przyłączona nowa grupa, co sprawia, że toksyczna cząsteczka 

staje się rozpuszczalna. A skoro rozpuszczalna, to znaczy, że można ją 

usunąć różnymi naturalnymi drogami, w których nośnikiem jest woda.

Podsumowując, można powiedzieć, że substancja jest toksyczna, 
jeśli jest silnie reaktywna chemicznie i nierozpuszczalna w wodzie. 

A detoksykację można określić jako zdolność przekształcania reaktyw-

nej cząsteczki nierozpuszczalnej w wodzie w cząsteczkę rozpuszczal-

ną w wodzie.
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CO TO JEST CYTOCHROM?

Cytochromy to główne enzymy uczestniczące w pierwszej fazie detoksykacji 

w wątrobie. Pochodzą z bardzo starego genu, który istniał już 1,5 miliarda lat 

temu u bakterii Pseudomonas i który stał się integralną częścią komórek wielu 

organizmów żywych. W języku technicznym mówi się, że te enzymy detoksy-

kacji ulegają znacznemu polimorfizmowi genowemu. To oznacza, że jest moż-

liwa bardzo różnorodna ekspresja genów i różna zdolność metabolizowania… 

Mówiąc krócej, każdy osobnik inaczej metabolizuje substancje przechodzące 

przez wątrobę. Dlatego ten sam lek może u jednej osoby dać pozytywne efek-

ty, u innej osoby nie dać żadnych, a u jeszcze innej wywołać skutki niepożąda-

ne. Cytochromy można podzielić na duże specyficzne grupy enzymów. Wiemy 

o nich, że są w stanie działać nawet na cząsteczki nieco różne od tych, na któ-

re zazwyczaj oddziałują. To bardzo cenna właściwość, dzięki której człowiek 

jest w stanie usunąć spożyte substancje toksyczne, które nie są naturalne, np. 

niektóre zanieczyszczenia i leki. To go chroni przed toksycznymi skutkami dzia-

łania tych substancji, jednak… do pewnej granicy!
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Czy powinieneś wspomagać wątrobę?

Jeśli wątroba jest zmęczona lub Twój system detoksykacji jest obcią-

żony z powodu choroby lub zanieczyszczeń, możesz zauważyć pew-

ne objawy.

Dalej znajdziesz główne objawy kliniczne, które mogą wskazywać 

na osłabienie wątroby. Jeśli te objawy występują łącznie, wymagana 

jest konsultacja specjalistyczna i trzeba się przygotować, że niezbęd-

na będzie roślinna kuracja wspomagająca wątrobę. Lista nie jest wy-

czerpująca. 

Niektóre objawy mogą wynikać z innej choroby.

 ¾ Zmęczenie, omdlenia.

 ¾ Nawracające bóle głowy.

 ¾ Bóle mięśni i stawów.

 ¾ Zespół chronicznego zmęczenia.

 ¾ Fibromialgia.

 ¾ Nadwrażliwość na produkty chemiczne (perfumy, dym, benzynę).

 ¾ Nietolerancja kofeiny.

Detoks: instrukcja dla początkujących

Do dyspozycji mamy wiele roślin, które mogą na co dzień wspomagać 

wątrobę. W poniższej tabeli prezentujemy te, które są najbardziej do-

stępne:
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 ¾ Karczoch

 ¾ Imbir

 ¾ Cykoria

 ¾ Laur

 ¾ Brukselka

 ¾ Lubczyk

 ¾ Trybula

 ¾ Majeranek

 ¾ Skórka gorzkiej pomarańczy

 ¾ Mniszek lekarski

 ¾ Estragon 

 ¾ Rozmaryn

 ¾ Cykoria warzywna

 ¾ Rukola

 ¾ Koper włoski

 ¾ Tymianek

Roślinne mikroskładniki odżywcze, które wpływają pozytywnie 
na detoksykację w wątrobie

 ¾ Witaminy: A i beta-karoten (morele, melony), z grupy B (drożdże 

piwne), C (świeże cytrusy) oraz E (olej z kiełków pszenicy).

 ¾ Antyoksydanty: piknogenol (winogrona), bioflawonoidy (cytru-

sy), antocyjanozydy (żurawina, bez czarny, borówki itd.), glutation 

(awokado).

Najlepsza żywność detoksykacyjna

Badania naukowe potwierdziły wyraźnie, że składniki aktywne zawar-

te w niektórych roślinach spożywczych lub leczniczych aktywują szcze-

gólnie mechanizmy przemiany materii. Przykładem są brokuły i inne 

rośliny z rodziny Kapustowatych (dawniej nazywane Krzyżowymi), za-

wierające dużo związków siarkowych, które pobudzają detoksykację 
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w obrębie wątroby. Pozytywnie działają także składniki gorzkie (lak-

tony seskwiterpenowe) zawarte w cykorii lub w mniszku lekarskim. 

Pobudzają produkcję i wydzielanie żółci, a jednocześnie zwiększają 

usuwanie wody przez nerki (diurezę). Gorycz co prawda czasami wy-

wołuje grymas na twarzy, jednak jest naprawdę korzystna dla naszego 

zdrowia.

Wiemy o tym od bardzo dawna. To kolejny przykład, gdy nauka po-

twierdza to, co wiedzieli nasi przodkowie, gdy polecali spożywanie ro-

ślin o gorzkim smaku na oczyszczanie (drenaż) wątroby i pęcherzyka 

żółciowego. Takie rośliny zawierają związki terpenowe, które ułatwiają 

trawienie oraz, co ważne, znacznie zmniejszają potrzebę spożywania 

produktów słodkich, zwiększając odczucie sytości.

Poniżej lista produktów żywnościowych, które mają udowodniony, 

pozytywny wpływ na zachodzący w wątrobie proces drenażu. Zawie-

rają naturalne, aktywne składniki biologiczne, które uznano za opty-

malizujące procesy detoksykacji w wątrobie:

 ¾ rośliny z rodziny Kapustowa-

tych, np. kapusta, kalafior, 

brukselka, rzeżucha, brokuły 

(zwłaszcza młode pędy), za-

wierają witaminy z grupy B, 

witaminę C, flawonoidy, ka-

rotenoidy, indolo-3-karbinol 

i związki siarkowe, takie jak 

sulforafan,

 ¾ czosnek (alliina),

 ¾ buraki czerwone (betaina, 

metionina),

 ¾ awokado (glutation),

 ¾ tofu z soi (izoflawony),

 ¾ imbir (gingerole),

 ¾ kurkuma (kurkuminoidy),



- 16 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

 ¾ cebula (witamina C, selen, 

alliina, kwercetyna),

 ¾ jabłko (pektyna),

 ¾ zboża (otręby),

 ¾ nasiona lnu (śluz),

 ¾ algi (alginaty).

Najlepsze rośliny wspomagające wątrobę i pęcherzyk żółciowy

Znamy wiele tradycyjnie stosowanych roślin, które normalizują pracę 

wątroby i pęcherzyka żółciowego. Wybraliśmy te, które są poparte 

solidnym doświadczeniem, a także, o ile to możliwe, których działa-

nie zostało potwierdzone naukowo. Oprócz tego są to rośliny łatwo 

dostępne, nie wywołują poważnych skutków ubocznych i nie są zbyt 

drogie. 

Aby w sposób naturalny pomóc własnemu zdrowiu, nie zawsze musi-

my sięgać po rośliny egzotyczne (wyjątkiem jest tu kurkuma). Wymie-

nione rośliny mają bardzo szerokie wskazania do zastosowania. Od 

zwykłych dolegliwości trawiennych po różnego pochodzenia zapa-

lenia wątroby. Od przejedzenia po zatrucia i ochronę wątroby przed 

agresywnymi dla niej lekami konwencjonalnymi.

Możesz te rośliny bez wahania stosować jako kuracje trwające od 10 

dni do 1 miesiąca. Kurację można powtórzyć raz lub dwa razy, o ile 

będziesz przestrzegać kilku zasad ostrożności i przeciwwskazań. Pa-

miętaj, że gdy wątroba jest w dobrym stanie, może lepiej wypełniać 

funkcje filtrowania, oczyszczania i usuwania produktów, które są dla 

organizmu zbędne!
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OSTROPEST PLAMISTY

Pochodzenie: Suche i słoneczne rejony Europy i Bliskiego 

Wschodu

Botanika: Silybum marianum (dawniej Carduus marianus) z rodziny 

Astrowatych

Wykorzystywana część rośliny: Owoce, niełupki

Główne składniki aktywne: Flawonoidy typu flawonolignany: sylimaryna

W suszonych owocach ostropestu plamistego wykazano obecność sylimaryny, 
tj. kompleksu flawonoidów oraz sylibiny, odrębnego składnika aktywnego. W wielu 
badaniach wykazano, że te składniki mają właściwości określane jako hepatoprotek-
cyjne. Oznacza to, że mają pewną zdolność ochrony hepatocytów przed czynnikami 
agresywnymi, zarówno natury fizyko-chemicznej, jak i drobnoustrojami. Jeśli chodzi 
o wpływ na wątrobę i pęcherzyk żółciowy, sylimarynę mogą z powodzeniem stoso-
wać np. nosiciele wirusa przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby, jako uzupeł-
nienie konwencjonalnego leczenia. Zmniejsza toksyczne skutki uboczne tego leczenia 
i zwalcza stres oksydacyjny, jakiemu poddane są hepatocyty z powodu choroby lub 
z powodu leczenia farmakologicznego podrażniającego wątrobę.

Na podstawie przeglądu wielu publikacji na temat ostropestu plamistego można 
stwierdzić, że ta roślina przydaje się na zatrucia muchomorem sromotnikowym (ro-
śliną potencjalnie śmiertelną po przypadkowym spożyciu), a także na marskość wą-
troby, tj. zaawansowane stadium zapalenia wątroby. Przy okazji warto wspomnieć, 
że grupa badaczy z Ameryki Południowej wykazała antycholestatyczne działanie syli-
maryny, czyli zdolność do normalizowania przepływu żółci.

Z tych wszystkich powodów ostropest plamisty jawi się jako jedna z ważniejszych 
roślin, które mogą przywrócić prawidłową pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego. 
W praktyce, ostropest plamisty powinno się spożywać regularnie w trakcie rekonwa-
lescencji po chorobie wątroby (wirusowym zapaleniu wątroby lub polekowym uszko-
dzeniu wątroby) albo aby ułatwić pracę tego organu poprzez jego ochronę (przed 
agresywną chemioterapią, radioterapią). A nawet jeśli nie cierpisz na żadną chorobę, 
ostropest plamisty to dobry wybór jako kuracja detoksykująca ukierunkowana na wą-
trobę. Taka kuracja zazwyczaj trwa co najmniej trzy miesiące.
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KARCZOCH ZWYCZAJNY

Pochodzenie: Obszary Europy o klimacie umiarko-

wanym, Kalifornia

Botanika: Cynara scolymus z rodzony 

Astrowatych

Wykorzystywana część rośliny: Liście 

i kwiatostany

Główne składniki aktywne: Seskwiterpeny (cynaropikryna, gorzki składnik 

obecny wyłącznie w liściach), związki fenolowe (kwas kawowy, cynaryna)

Liście karczocha tradycyjnie stosuje się, aby ułatwić trawienie, ponieważ po-

budzają pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego. Przeprowadzono niewiele 

badań nad wpływem karczocha na organizm człowieka. Za to doświadczenia 

na zwierzętach wyraźnie potwierdzają, że w obrębie układu trawiennego prze-

ciwskurczowo działa cynaropikryna. To gorzki składnik zawarty w liściach, któ-

ry usprawnia wydzielanie żółci z pęcherzyka żółciowego (działa żółciotwórczo 

i żółciopędnie). Oznacza to, że zapobiega tworzeniu się lub powtórnemu two-

rzeniu się kamieni i tzw. błota żółciowego. Dlatego nie należy stosować wyciągu 

z karczocha w przypadku ostrego i bolesnego ataku kamicy żółciowej, aby nie 

nasilić objawów. Karczoch jest w stanie chronić komórki wątroby przed ogól-

nym stresem oksydacyjnym, a to dzięki wyjątkowej ilości kwasów fenolowych. 

Po karczochy nie powinny sięgać kobiety karmiące piersią, z uwagi na ryzyko 

zahamowania laktacji.
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ROZMARYN LEKARSKI

Pochodzenie: Basen Morza Śródziemnego, Azja 

Południowo-Zachodnia

Botanika: Rosmarinus officinalis z rodziny Jasno-

towatych

Wykorzystywana część rośliny: Liście i kwitnące szczyty pędów

Główne składniki aktywne: Kwasy fenolowe (kwas rozmarynowy i kawowy), 

flawonoidy, związki terpenowe, diterpenowe i olejki eteryczne.

Istnieją badania na zwierzętach wykazujące, że można zapobiec chemicznemu 

zatruciu wątroby, jeśli wcześniej poda się rozmaryn. Sprawia, że szybko do nor-

my wracają różnorodne biologiczne parametry wątroby. Rozmaryn okazuje się 

zapobiegać zapaleniu, martwicy i rozpadowi komórek pod wpływem substancji 

toksycznych. Chroni wątrobę, ponieważ ma zdolność modulowania wybranych 

mechanizmów detoksykacji w wątrobie.

Obserwując oddziaływanie rozmarynu na wątrobę, lepiej rozumiemy rolę tej ro-

śliny w profilaktyce niektórych nowotworów. Ekstrakt z rozmarynu może redu-

kować uszkodzenia materiału genetycznego (DNA), jakie powstają pod wpły-

wem działania konkretnych substancji toksycznych.

Taki efekt może wynikać z silnych właściwości antyoksydacyjnych rozmarynu 

oraz jego zdolności indukowania enzymów detoksykacji ksenobiotyków, czyli 

substancji obcych dla organizmu. Najprostszą i bezpieczną metodą zastosowa-

nia rozmarynu jest napar z liści lub kwitnących szczytów pędów pochodzących 

z upraw ekologicznych.
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CZARNA RZODKIEW

Pochodzenie: Basen Morza Śródziemnego, 

Azja Zachodnia

Botanika: Raphanus sativus L. var. niger 

z rodziny Kapustowatych

Wykorzystywana część rośliny: Korzeń

Główne składniki aktywne: Glukozynolaty, flawanoidy, rafanol

Czarna rzodkiew, zwana czarną rzepą, jest dobrze znana z właściwości żół-

ciotwórczych i żółciopędnych (optymalizuje wydzielanie żółci) i jest rośliną tra-

dycyjnie stosowaną na zaburzenia trawienia.Analiza biochemiczna wykazuje, 

że zawarte w czarnej rzodkwi glukozynolaty przekształcają się w składniki ak-

tywne (sulforafan, sulforafen), które indukują enzymy wątrobowe detoksyka-

cji II fazy, oraz inne, np. izotiocyjaniany i indolo-3-karbinol, które raczej hamu-

ją cytochromy I fazy. Spożywanie korzenia czarnej rzodkwi powoduje ogólne 

usprawnienie detoksykacji w wątrobie.

Warto zauważyć, że czarna rzodkiew działa także silnie na Helicobacter pylori, 

bakterię, która ma wpływ na powstawaniewrzodów w przewodzie pokarmo-

wym. Istnieją różne, proste metody spożywania czarnej rzodkwi. Od zwykłych 

plasterków rzodkwi podawanej na surowo jako przekąska, przez skoncentrowa-

ne płynne wyciągi (np. wyciąg glicerynowy lub wyciąg alkoholowy ze świeżych 

roślin, typu EPS lub SIPF, w Polsce niedostępne), po ampułki z sokiem (w Polsce 

dostępne są tabletki i sok).
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KURKUMA

Pochodzenie: Indie, Azja Południowo-

-Wschodnia, Indonezja i Afryka

Botanika: Curcuma longa z rodziny Im-

birowatych

Wykorzystywana część rośliny: Kłącze

Główne składniki aktywne: Kurkuminoidy

Zakres leczniczego zastosowania kurkumy jest szeroki i zróżnicowany, obejmu-

je wszystkie tzw. choroby cywilizacyjne(otyłość, cukrzycę, nowotwory). Wynika 

to z silnych właściwości antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych kurkumy, co zo-

stało wielokrotnie udowodnione naukowo. Na postawie przeglądu bardzo wie-

lu publikacji dotyczących badań nad kurkuminoidami można stwierdzić, że te 

fenolowe barwniki są ważne, gdyż oddziałują bezpośrednio protekcyjnie i de-

toksykująco na zdrowe komórki organizmu, w tym komórki wątroby. Dotyczy to 

zwłaszcza osób stosujących konwencjonalne, agresywne leczenie (leki, chemio-

terapia, radioterapia).

Aby uzyskać ochronne działanie na wątrobę, dobrze jest regularnie stosować 

w kuchni świeżą kurkumę pokrojoną w cienkie plasterki lub suszoną w postaci 

sproszkowanej jako przyprawę.

Jeśli nie lubisz jej egzotycznego smaku, w sprzedaży dostępne są skoncentro-

wane ekstrakty kurkuminoidów w kapsułkach lub w płynie (w Polsce dostępne 

są tabletki i kapsułki).
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Uwaga! Jeśli zażywasz długotrwale jakieś leki, musisz uważać na dwie 

rośliny, które bardzo mocno wpływają na aktywność detoksykacyjną 

wątroby. Chodzi o dziurawiec i grejpfrut. Wielokrotnie udowodniono 

naukowo, że te dwie rośliny wchodzą w silne interakcje z cytochroma-

mi fazy I. Już jedna szklanka soku grejpfrutowego może w ciągu 72 go-

dzin zmienić farmakokinetykę leku. Oznacza to, że może zmniejszyć 

działanie lecznicze leku, całkowicie znieść jego działanie lub wręcz 

przeciwnie, może zwiększyć jego działanie, a przez to zwiększyć ryzy-

ko wystąpienia potencjalnie groźnych skutków niepożądanych. Jeśli 

jesteś w trakcie jakiegokolwiek leczenia farmakologicznego, nie spo-

żywaj żadnej z tych dwóch roślin!

Top 5 roślin detoksykujących

Roślina Nazwa
łacińska

Część
rośliny Wskazania Dawkowanie Uwagi

Ostropest  
plamisty

Silybum 
marianum

Owoc
(niełupek)

Ochrona  
wątroby

Wyciąg płynny: 30 kropli
4 × dziennie

W Polsce w formie do 
zaparzania, soku i tabletek

Dostępne
są tabletki 

z ekstraktem
suchym:  
Legalon

Karczoch  
zwyczajny

Cynara 
scolymus

Liście

Żółciopędny,
żółciotwórczy,

ochrona 
wątroby

Od 3 do 4 g ekstraktu
suchego dziennie.

Pranalewka: 50 kropli
2 × dziennie (w Polsce 

niedostępna)

Nie stosować
w przypadku
ataku kamicy
żółciowej ani
przez kobiety

karmiące piersią
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Roślina Nazwa
łacińska

Część
rośliny Wskazania Dawkowanie Uwagi

Rozmaryn 
lekarski

Rosmarinus 
officinalis

Liście, 
kwitnące
szczyty 
pędów

W zaburzeniach
trawienia,

antyoksydant,
przeciwzapalny

2 do 3 naparów dziennie,
przed posiłkami.

Nalewka lecznicza:  
5 kropli 3 × dziennie 
(na szklankę wody 

(w Polsce dostępny 
w formie

do zaparzania))

Jakość bio

Czarna  
rzodkiew

Raphanus 
sativus L.
var. niger

Korzeń
Żółciopędny

i żółciotwórczy,
detoksykacyjny

Na surowo: 3 do 4 
plasterków korzenia 

dziennie, ampułki 10 ml:
2 × dziennie

Może wystąpić
płynny stolec

Kurkuma

Curcuma 
longa

Kłącze
Żółciopędne

i żółciotwórcze

Na surowo: 50 g do 100 g
świeżych plasterków lub  
2 łyżeczki sproszkowanej 

kurkumy dziennie

Potencjalnie
możliwa inte-

rakcja z lekami 
przeciwzakrze-

powymi

dr Franck Gigon
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Nareszcie prawdziwie głębokie 

oczyszczanie

Krew nie jest w organizmie jedynym „strumieniem” wewnętrz-
nym, który transportuje zbędne produkty przemiany materii 
przeznaczone do wydalenia. Jest jeszcze limfa, „wewnętrzne 
morze”, która zbiera substancje toksyczne, żeby mogły zo-
stać usunięte. Aby wspomóc limfę w tej funkcji „sprzątania”, 
możesz przeprowadzić oczyszczanie... głębokie!

Toksyny wędrują nie tylko z krwią

O każdej porze roku w kolorowych czasopismach aż roi się od sposo-

bów na tzw. detoks, w tym na oczyszczanie wątroby, krwi, jelit itd. 

Często są skuteczne, aby ożywić cerę lub zyskać trochę więcej energii, 

jednak to nie zawsze wystarczy! Zapominamy o jednej ważnej kwe-

stii – że zbędne produkty nie są transportowane tylko przez krew, ale 

mnóstwo toksyn krąży w innym płynie ustrojowym, w limfie. To w niej 

znajduje się jeszcze więcej niż we krwi substancji toksycznych takich 

jak pestycydy, metale ciężkie i wszelkiego rodzaju związki chemiczne 

pochodzące z powietrza, wody, którą pijesz, pożywienia, leków czy 

z amalgamatowych plomb w zębach. Jeśli te substancje szybko nie 

znajdą ujścia (poprzez skórę, krążenie krwi czy jelita), zalegają we-

wnątrz tkanek ciała, a stamtąd docierają do komórek i mogą uszka-

dzać DNA.
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Zapobiegać..., a może także leczyć?

Zatrucie organizmu stwarza korzystne warunki dla rozwoju takich 

chorób jak choroba Alzheimera, Parkinsona, choroby autoimmunolo-

giczne, rak i wiele innych. Głębokie oczyszczenie jest więc niezbędne, 

aby im zapobiec, a jeśli te choroby są już aktywne, może naprawdę 

pomóc. Tym bardziej że limfa zabiera również te substancje toksyczne 

i inne zbędne produkty przemiany materii, które powstają w wyniku 

usuwania bakterii przez nasz układ immunologiczny. Nagromadzenie 

tych substancji może prowadzić do wielu chorób, takich jak uporczywy 

trądzik, tłuszczaki (łagodne guzy zbudowane z tkanki tłuszczowej), 

egzema, cellulitis, niektóre neuropatie (uszkodzenia nerwów obwo-

dowych), chroniczne zmęczenie lub alergie. Zanim jednak zaczniesz 

głębokie oczyszczanie, zajrzyj w głąb środowiska wewnętrznego.

Limfa, Twoje wewnętrzne morze

Z fizjologicznego punktu widzenia limfa kojarzy się z krążeniem limfa-

tycznym i z funkcją immunologiczną. W układzie chłonnym (limfatycz-

nym) krąży około 15 litrów limfy, która zawiera tysiące białych krwinek. 

Ich zadaniem jest neutralizacja bakterii.

Jednak limfa krąży nie tylko w tej skanalizowanej sieci. Poprzez błony, 

kanały i wzdłuż powięzi (cienkich błon otaczających wszystkie narzą-

dy), limfa dociera aż do komórek. Dokonuje wymiany z płynem we-

wnątrzkomórkowym, oddając składniki odżywcze, a zabierając zbęd-

ne produkty przemiany materii.



- 26 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

Ogół limfy znajdującej się w naczyniach limfatycznych i w płynie tkan-

kowym wynosi około 27% objętości naszego ciała. To więcej niż krwi, 

która stanowi zaledwie około 5% objętości. Podsumowując, limfę moż-

na nazwać morzem „śródlądowym”, w którym zanurzone są wszyst-

kie nasze tkanki i komórki.

Krążenie limfy

Co spowalnia krążenie limfy?

Siedzący tryb życia

Zimno

Stres

Zmęczenie

Zbyt obcisłe ubrania

Produkty spożywcze takie jak nabiał, produkty zbożowe, zwłaszcza 
oczyszczone, produkty wysokoskrobiowe, np. ziemniaki

Co przyspiesza krążenie limfy?

Napinanie mięśni

Ruch, np. chodzenie, pływanie i inna niestresująca aktywność

Oddychanie brzuszne

Masaże, a zwłaszcza szczególny masaż, jakim jest drenaż limfatyczny  
wg Voddera
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Rola oczyszczania

Obieg limfy jest fizycznie podobny do obiegu krwi, a skład limfy jest 

zbliżony do składu osocza krwi. W miarę jak limfa wędruje w głąb na-

szych tkanek, gromadzi coraz więcej produktów odpadowych. W ten 

sposób oczyszcza, a tę ważną rolę może pełnić dzięki tłuszczom, któ-

rych w limfie jest dużo. To właśnie tłuszcze wychwytują toksyny. Limfa 

krąży powoli, gdyż nie ma żadnej pompy, która zapewniałaby jej ruch. 

Dla porównania, przez serce przepływa 5 litrów krwi na minutę, a limfa 

krąży w tempie 1 litr na dzień. Aby oczyścić ten cenny płyn ustrojowy, 

musisz więc zacząć więcej się ruszać.

Gruntowny detoks w trzech odsłonach

Właściwa kuracja oczyszczająca może trwać od dwóch do trzech mie-

sięcy. Nie powinieneś działać na siłę i bez opamiętania – za to potrzeb-

ne są chęci i zdrowy rozsądek!

1. Nie zagęszczaj limfy

Pod koniec XIX wieku prof. Virchow przetestował niezwykłą metodę. 

Za pomocą drenu umieszczonego pod skórą obserwował u siebie, jak 

wygląda wyciekająca drenem limfa, w zależności od tego, co jadł. We-

dług profesora, produkty nabiałowe, zbożowe i mączne wytwarzają 

amyloidy, substancje, które sprawiają, że limfa staje się gęsta i lepka. 

Ta teoria jest zbieżna z pracami dr Seignaleta, nowszymi i rygorystycz-

nymi pod względem naukowym. Dr Seignalet również zaleca unikanie 
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tego rodzaju żywności. Aby limfa miała bardziej płynną konsystencję, 

powinieneś spożywać więcej surowych owoców i warzyw, częściej 
wybierać białka roślinne niż zwierzęce, a także kwasy tłuszczowe 
wielonienasycone typu omega-3, których jest dużo w oleju z orze-

chów włoskich, oleju lnianym, oleju z lnianki i w tranie.

2. Pobudź krążenie płynów ustrojowych

Pobudzając krążenie wewnętrznych płynów, pozwalasz skierować 

toksyny do wydalenia. 

Istnieją trzy metody, które są skuteczne i nic nie kosztują:

 ¾ Ćwiczenia fizyczne to najlepszy aktywator. Dzięki ćwiczeniom lim-

fa może krążyć 10 – 30 razy szybciej. Wspaniale działa pływanie, 

chociaż chodzenie lub każde inne niegwałtowne ćwiczenia rów-

nież są warte polecenia.

 ¾ Oddychanie brzuszne poprzez pracę mięśnia przepony daje efekt 

pompy. Oddychaj w ten sposób najczęściej, jak to możliwe.

 ¾ Bains dérivatifs (z fr. kąpiele derywacyjne) to wspaniała metoda, 

która ma już tysiące zwolenników na całym świecie (patrz ramka).
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BAIN DÉRIVATIF, EFEKT GOLFSZTROMU

Bain derivatif (z fr. kąpiel derywacyjna) to metoda, którą od kilkudziesięciu lat 

propaguje pani France Guillain. Polega na obniżeniu temperatury pachwin i kro-

cza, aby przyciągnąć toksyny drogą ich naturalnego usuwania, tj. przez jelita.

Aby metoda zadziałała, całe ciało powinno być ciepłe, bez żadnego odczucia 

zimna poza ochładzanym obszarem. Różnica temperatur wywołuje w organi-

zmie „efekt golfsztromu”, który sprawia, że płyny ustrojowe i zawarte w nich 

toksyny szybko przemieszczają się w schładzany obszar, aby go rozgrzać.

W praktyce:

Są dwa sposoby przeprowadzenia tej metody. Najbardziej praktyczne jest uży-

cie woreczka z żelem (dostępny w aptece). Włóż woreczek do zamrażalnika, 

a następnie połóż w okolicy pachwin. Możesz to stosować w biurze, przy stole 

czy w samochodzie, łącznie co najmniej dwie godziny dziennie.

Drugi sposób jest bardziej skomplikowany, ale szybszy. Bidet lub miednicę o so-

lidnychbrzegach wypełnij zimną wodą i usiądź. Używając rękawicy, ręcznika lub 

gąbki, polewaj wodą pachwiny oraz krocze. Wykonuj codziennie co najmniej 10 

do 30 minut przez cały rok lub przez cały okres detoksykacji.

Wystarczy doświadczyć zaskakujących efektów tej metody, aby stała się stałym 

elementem wewnętrznej higieny.
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3. Pozbądź się toksyn, wykorzystując rośliny

Aby ruszyć toksyny i je usunąć, fitoterapia jest niezastąpiona! Za po-

mocą roślin możesz

pobudzić organy filtrujące i oczyścić krew oraz limfę. Są nawet takie 

rośliny, które przechwytują związki toksyczne i kierują je tam, skąd 

mogą zostać usunięte. Jednak w przypadku limfy nie możesz działać 

zbyt szybko... Co się stanie, jeśli toksyny nie znajdą drogi ujścia? Jeśli 

trafią ponownie do krążenia i nie zostaną wydalone, może dojść do 

paradoksalnej sytuacji, że chcąc się odtruć, spowodujesz zatrucie.

Aby tego uniknąć, powinieneś wcześniej pobudzić funkcje wątroby 

i nerek (pierwszy etap), a następnie przeprowadzić głębokie oczysz-

czanie (drugi etap). W dalszej kolejności przyjdzie czas na przechwy-

cenie toksyn (etap trzeci).

Zanim zaczniesz oczyszczanie, upewnij się, że jesteś w dobrej formie, 

ponieważ taki proces wymaga energii. Jeśli nie czujesz się na siłach, 

najpierw zastosuj rośliny adaptogenne, np. żeń-szeń, eleuterokok, 
traganek lub różeniec górski, łącznie z naturalną witaminą C.

Uwaga! Proponowanego tu oczyszczania organizmu nie wolno sto-

sować podczas ciąży lub karmienia, u dzieci oraz w przypadku chorób 

któregoś z organów zaangażowanych w proces usuwania toksyn, np. 

chorób wątroby lub nerek.
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Pierwszy etap: pobudzanie organów filtrujących

Przez 2 tygodnie stosuj rośliny pobudzające funkcje wątroby i nerek:

 ¾ Mniszek lekarski (korzeń), Taraxacum officinale wspaniale i łagod-

nie działa na wątrobę i nerki.

 ¾ Rozmaryn lekarski (liść), Rosmarinus officinalis wzmacnia wątrobę, 

pobudza wydzielanie żółci i jej transport z pęcherzyka żółciowego.

 ¾ Nawłoć pospolita (ziele), Solidago virgaurea skierowana głównie 

na nerki, działa moczopędnie i wzmacniająco.

NIE ZAPOMINAJ O REMINERALIZACJI!

Podczas oczyszczania organizmu zawsze dochodzi do utraty składników mi-

neralnych. Dlatego powinieneś równocześnie dostarczać te składniki. Najlepiej 

przyswajane są składniki pochodzące z wody morskiej. We Francji możesz ją ku-

pić w ampułkach pod nazwą serum de Quinton (roztwór wody morskiej) lub 

odpowiedniki dostępne w sklepach ze zdrową żywnością,

ekologicznych lub w aptekach. W Polsce dostępny jest ustny preparat firmy Sol-

gar pod nazwą Sole mineralne chelaty oraz preparaty zawierające elektrolity, 

takie jak Orsalit, ElektroVit, Litorsal – wszystkie są do kupienia w aptece. Wybierz 

na początku wersję izotoniczną, a ewentualnie później hipertoniczną. Zażywaj 

jedną ampułkę dziennie przez 6 tygodni podczas dwóch pierwszych etapów.



- 32 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

Wymieszaj te trzy rośliny w równych częściach. Najlepszą formą bę-

dzie napar, ale zadziała także wyciąg wodnoalkoholowy. Jeśli wybie-

rasz napar, pij 2 szklanki dziennie (łyżka mieszanki na szklankę). Jeśli 

zdecydujesz się na wyciąg wodnoalkoholowy, weź 90 kropli mieszani-

ny na 1 litr wody i pij w ciągu dnia.

Jako uzupełnienie możesz dołączyć kapsułki z nasionami ostropestu 

plamistego w ilości co najmnniej 1800 mg dziennie. W Polsce dostępne 

są tabletki zawierające 800 g wyciągu z ostropestu plamistego (zale-

cana dawka to 1 tabletka dziennie) oraz kapsułki zawierające 400 mg 

(dawkowanie 2 razy dziennie 1 kapsułka). Ta roślina chroni i wspomaga 

wątrobę, dlatego wskazana jest dla wszystkich osób, które mają osła-

bioną wątrobę i trawienie.

W tym etapie powinieneś unikać stresu, więcej odpoczywać, wybierać 

łagodne ćwiczenia fizyczne i zdrowo się odżywiać (wybieraj głównie 

pożywienie roślinne).

Drugi etap: głębokie oczyszczanie

Po zakończeniu pierwszego etapu stosuj poniższe rośliny przez jeden 

miesiąc:

 ¾ Korzeń łopianu, Arctium lappa, ma silne działanie głęboko oczysz-

czające nerki, wątrobę i jelita (dostępny w sklepach zielarskich 

w formie ziół do zaparzania).
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 ¾ Oman wielki, Inula helenium, również działa głęboko oczyszcza-

jąco. Poprawia ogólny stan organizmu, gdyż wzmacnia i uspokaja 

ośrodkowy układ nerwowy (dostępny w sklepach zielarskich w for-

mie ziół do zaparzania).

 ¾ Chrysanthellum, Chrysanthellum americanum, dobrze oczyszcza 

krew. Jest w stanie rozpuścić wszelkiego rodzaju mikrozłogi utrud-

niające prawidłowe krążenie płynów ustrojowych, o których może-

my nawet nie wiedzieć (dostępny w sklepach zielarskich w formie 

kapsułek).

Zmieszaj te trzy rośliny w równych częściach i pij najlepiej w formie 

naparu.

Możesz również wybrać kurację mieszaną – pić napar i przyjmować 

kapsułki z Chrysanthellum americanum.

Jak przygotować napar? Wieczorem wsyp jedną łyżkę mieszanki do 

zimnej wody, a rano podgrzewaj, aż zacznie wrzeć. Wtedy odstaw do 

zaparzenia na 15 minut. Pij jedną szklankę rano na czczo i jedną szklan-

kę między godziną 16 a 18. Ewentualnie zamiast naparu możesz stoso-

wać kapsułki – wówczas zażywaj 2 kapsułki – rano i wieczorem, przed 

posiłkiem.
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Trzeci etap: przechwytywanie toksyn

Po zakończeniu etapu drugiego przychodzi kolej na etap trzeci, któ-

ry trwa miesiąc. Przez cały ten czas powinieneś zażywać kwasy ome-

ga-3. Dodatkowo, przez pierwszą połowę miesiąca zażywaj chlorellę, 

a w czasie drugiej czosnek niedźwiedzi.

 ¾ Kwasy tłuszczowe wielonienasycone służą do transportowania 

witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, F, K). Z uwagi na to, 

iż są „nienasycone”, służą także do transportowania toksyn. Do-

datkowo zwiększają płynność krwi i limfy. Stosuj preparat zawie-

rający dobrej jakości olej ryb (bez metali ciężkich), w którym jest 

dużo omega-3 typu EPA i DHA. Dawkowanie zgodnie z zaleceniami 

producenta wskazanymi na opakowaniu.

 ¾ Chlorella jest zieloną algą, która przechwytuje związki toksyczne 

(pestycydy, kadm, uran, ołów i dioksyny). Znajdź informację na te-

mat produktu, który kupujesz, aby się upewnić, że jest dobrej ja-

kości (np. produkowana przez Flamant Vert). Stosuj 2 g dziennie 

podzielone na 3 części, w trakcie posiłków. Zwiększaj stopniowo 

do 4 g pod koniec drugiego tygodnia. Jeśli pojawią się nieprzyjem-

ne objawy, np. bóle lub zawroty głowy czy mdłości, zwiększ dawkę 

do 10 g dziennie tak długo, aż te dolegliwości ustąpią. Tego rodzaju 

objawy oznaczają, że toksyny starają się wydostać, dlatego trzeba 

im pomóc, stosując więcej chlorelli. W Polsce popularne są prepa-

raty z chlorellą firmy Solgar i Meridian. Dawkowanie pierwszego to 

1–3 kapsułki dziennie przez 33–100 dni, drugi preparat – dawkowa-
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nie 2–3 g dziennie w dawkach podzielonych.

 ¾ Czosnek niedźwiedzi zawiera związki siarkowe, które utlenia-

ją niektóre metale (np. ołów, kadm i rtęć), dzięki czemu wracają 

do cyrkulacji i mogą zostać wydalone. Ten czosnek zawiera selen, 

antyoksydant, który chroni błony komórkowe. Wybierz wyciąg 

wodnoalkoholowy z czosnku niedźwiedziego i stosuj 10 kropli 

w szklance wody 3 razy dziennie. W Polsce dostępny jest suszo-

ny surowiec lub suplementy diety w formie kapsułek. Kapsułka 

zawiera 250 mg czystego czosnku niedźwiedziego, zalecane 

spożycie 3 razy po 1 kapsułce. 

Dwa ostatnie etapy stanowią istotę głębokiej detoksykacji. Musisz 

więc obserwować objawy, jakie mogą się wówczas pojawić, na przy-

kład częstsze wypróżnienia lub wypryski na skórze. Jeśli wyprysków 

nie pojawiło się zbyt dużo, kontynuuj. W przeciwnym razie wróć do 

pierwszego etapu. Wypryski na skórze to znak, że organy filtrujące są 

przeciążone i nie są w stanie usunąć więcej. Tego rodzaju niedogodno-

ści możesz uniknąć, wykonując regularnie „kąpiele derywacyjne” (fr. 

bains derivatifs), które ułatwiają przyciąganie toksyn do jelit. Wykonuj 

je więc od początku drugiego etapu.

Po zakończeniu trzeciego etapu możesz zacząć od początku pełny 

cykl, czyli etap 1 przez pół miesiąca, etap 2 przez miesiąc i etap 3 rów-

nież przez jeden miesiąc. Jedyne czym ryzykujesz, to zdrowe ciało 

i zdrowy umysł!
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Nicolas Wirth, naturopata

www.naturetre.fr

Jeśli nie możesz przeprowadzić całości cyklu, oto, co jest najważniejsze:

Dbaj o to, co kładziesz na swój talerz. Stosuj rośliny ułatwiające usuwanie 

toksyn, np. liście karczocha lub rozmaryn, które pobudzają pracę wątroby. 

Pamiętaj o aktywności fizycznej.

http://www.naturetre.fr
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7 podstawowych roślin na bóle 

pleców

Mówi się, że jeśli kogoś nigdy nie bolały plecy i tak pewne-
go dnia będą go boleć. Coś jest na rzeczy, ponieważ eksperci 
szacują, że 80% ludzi w trakcie swojego życia doświadczy bólu 
pleców. Czy to oznacza, że nic się nie da zrobić, że mamy się 
poddać? Absolutnie nie!

Podnoszenie zbyt ciężkich przedmiotów, jeden niefortunny ruch, na-

wyk siedzenia w nieprawidłowej pozycji… Znamy wiele przyczyn bólu 

pleców. Na szczęście natura dała nam do dyspozycji równie wiele na-

turalnych sposobów, żeby sobie z nim radzić. Poznaj rośliny, które są 

w stanie zmniejszyć ból, niezależnie od stopnia jego nasilenia. Zanim 

o nich opowiem, chciałbym najpierw, abyś nieco lepiej poznał funk-

cjonowanie pleców. Zapraszam do świata mięśni, stawów i nerwów, 

które pełnią istotną rolę w budowie pleców.

Piersiowy odcinek kręgosłupa, dobrze powiązana struktura

Wyobraź sobie kręgi ułożone jeden na drugim, a między nimi małe, 

amortyzujące poduszeczki wypełnione wodą, czyli krążki międzykrę-
gowe (tzw. dyski). Każdy kręg utrzymywany jest dzięki odpowiednio 

napiętym mięśniom, które są jak wanty podtrzymujące maszt na ża-

glowcu. Witamy w kręgosłupie! Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, 

że to piękna konstrukcja. Największą częścią kręgosłupa jest odcinek 
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piersiowy. Bez niego nie mógłbyś stać. To dzięki niemu możesz wyko-

nywać obroty, zginanie, rozciąganie, możesz mieć swobodę ruchów.

Skrzyżowanie neurologiczne

Kręgosłup, od podstawy czaszki aż do miednicy, jest podporą dla ca-

łego szkieletu ludzkiego. To że możesz „mieć głowę na karku”, w uję-

ciu fizjologicznym jest możliwe właśnie dzięki kręgosłupowi. Ma także 

jeszcze jedno zadanie: chroni znajdujący się w jego wnętrzu rdzeń krę-

gowy.

Nieprzeciętne puzzle

Zacznijmy od góry. Znajduje się 

tam 7 pierwszych kręgów – to krę-

gi szyjne. Poniżej mamy 12 kręgów 

piersiowych. Mówiąc w uproszcze-

niu, to co zazwyczaj nazywamy 

plecami, odpowiada tym właśnie 

kręgom. 5 kolejnych kręgów to 

kręgi lędźwiowe, czyli dolna część 

pleców. Łącznie mamy 24 kręgi lub 

33 kręgi, jeśli do tej imponującej 

układanki doliczymy jeszcze 5 krę-

gów krzyżowych i 4 kręgi guziczne 

(ogonowe), na których siedzimy.

Szyjne

Piersiowe

Krzyżowe  

i Guziczne

Lędźwiowe
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Od rdzenia kręgowego odchodzą nerwy, które są umiejscowione 

na każdym poziomie międzykręgowym. Dzięki nim możliwe jest po-

łączenie kręgosłupa z mózgiem i wszystkimi innymi częściami ciała. 

Impuls nerwowy przechodzi w górę i w dół, jak w windzie. Pobudza 

działanie mięśni lub dostarcza do mózgu wrażenia czuciowe. W ten 

sposób rdzeń kręgowy koordynuje określonymi odruchami mięśni.

Każdy kręg dysponuje trzema stawami, zapewniającymi sprężystość 

i ruchomość doskonałemu mechanizmowi łączenia kręgów. Krążek 

międzykręgowy pełni rolę amortyzatora i połączenia między płaskimi 

powierzchniami dwóch sąsiadujących kręgów (1). Wyrostki stawowe 

górne (2) dopasowane są do wyrostków stawowych dolnych (3) sąsia-

dujących kręgów.

Krążek 
międzykręgowy

Trzon kręgu

Rdzeń kręgowy
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Bóle pleców i rośliny lecznicze

Wszystkie poniżej zaprezentowane rośliny zmniejszają lub eliminują 

bóle pleców, zarówno ostre, jak i przewlekłe. Problem może mieć źró-

dło w mięśniach, stawach, może także być neurologiczny. Konieczne 

jest znalezienie przyczyny, dlatego niezbędna jest wizyta u lekarza, 

kinezyterapeuty, osteopaty lub podologa specjalizującego się w po-

sturologii. Nie powinno się dopuszczać do nawrotów ani do nasilania 

się bólu z powodu czynników, które mogły zostać pominięte.

1. Lumbago

To najczęściej występujący ból pleców, na szczęście jest też najmniej 

groźny. Wystarczy gwałtowny ruch albo długotrwale utrzymywana 

jedna pozycja (podobnie jak w kręczu karku) i może pojawić się ostry 

ból w odcinku lędźwiowym (stąd nazwa lumbago, od łacińskiego sło-

wa lumbalis oznaczającego „lędźwiowy”). Zazwyczaj ból jest obez-

władniający. Odczuwa się rodzaj blokady piersiowo-lędźwiowej z bo-

lesnym ograniczeniem poruszania tułowiem. Zazwyczaj trwa krótko, 

chociaż u niektórych osób może utrzymywać się przez wiele tygodni.

Te czynniki mogą wywoływać gwałtowne kurczenie się niektórych 

mięśni stabilizujących kręgosłup. Fizjologicznie mięśnie te powinny 

się od razu rozluźnić, zamiast tego są nieustannie obciążane, aż sta-

ją się bolesne: to przykurcz (kontraktura)! Zwykła próba wstania lub 

przyjęcia normalnej postawy wiąże się wówczas z silnym bólem, czę-

sto określanym jako przeszywający. W tym stadium rzadko mamy do 
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czynienia ze stanem zapalnym. Dlatego zażywanie leków przeciwza-
palnych jest w tym przypadku nieadekwatne i niepotrzebne! Mają 

niewielki wpływ na lumbago, ewentualnie mogą dać nieduży efekt 

przeciwbólowy. Niestety leki tego rodzaju są dostępne bez recepty, 

a skoro mamy do nich łatwy dostęp, niepotrzebnie sięgamy po nie 

przy najmniejszym nawet bólu. 

Rośliny na lumbago

Na rozluźnienie skurczonych mięśni najlepsze są: lipa, kozłek lekarski 
i olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej (prawdziwej). Bardzo ła-

two je kupić i zastosować. Szybkie działanie zapewnione.

Z lipy Tilia sylvestris można wykorzystać tzw. biel (w Polsce niedo-

stępna), aby przygotować napar. 40 g kawałków bielu lipy umieszcza-

my w 1 litrze zimnej wody, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy 20 

minut. Wystarczy pić 3 filiżanki dziennie w czasie nasilenia objawów. 

Dostępne są także ampułki zawierające biel i liście lipy, które możesz 

stosować zamiast naparu (3 ampułki dziennie). Macerat glicerynowy 

(1D) z pączków lipy Tilia tomentosa działa silnie rozkurczowo na mię-

śnie.

To może wywołać lumbago:

 ¾ Podnoszenie ciężkich przedmiotów w nieodpowiedniej pozycji.

 ¾ Gwałtowne wykonanie ruchu tułowia (tzw. niefortunny ruch).

 ¾ Długotrwałe utrzymywanie nieruchomej pozycji tułowia.
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 ¾ Wielokrotne kasłanie.

 ¾ Siedzący tryb życia.

 ¾ Nadwaga, otyłość.

 ¾ Stres.

 ¾ Praca wymagająca dźwigania ciężkich przedmiotów.

 ¾ Niewłaściwa ergonomia (biurko, fotel kierowcy).

 ¾ Nieprawidłowy pas brzuszny i/lub lędźwiowy.

 ¾ Brak rozgrzewki przed aktywnością fizyczną.

 ¾ Niedobór magnezu.

Okazuje się, że składnikiem aktywnym obecnym w lipie jest floroglucy-

na. Czy coś Ci to mówi? Jestem pewien, że kiedyś już stosowałeś, po-

nieważ floroglucyna jest głównym składnikiem leku Spasfon® (w Pol-

sce niedostępny).

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis) zawiera synergicznie działające 

składniki (walepotriaty i związki aromatyczne), dzięki czemu ma wła-

ściwości uspokajające, przeciwlękowe i rozkurczowe.

Odwar z kozłka można zastosować dwojako. Najpierw weź 2 łyżeczki 

(6 g) korzeni kozłka na pół litra wody, gotuj przez 20 minut. Pij od 2 do 

3 filiżanek dziennie. Odwar możesz także dolać do ciepłej wody do ką-

pieli. To zastosowanie zewnętrzne, ale efekt rozkurczowy jest równie 

skuteczny.

W sklepach dostępny jest SIPF® bio z kozłka lekarskiego (SIPF – opa-

tentowany preparat ze świeżych roślin). Jest bardzo praktyczny i rów-
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nież może pomóc rozluźnić mięśnie: jedną nakrętkę-miarkę wlej do 

szklanki wody i pij 2 razy dziennie.

Olejek eteryczny z lawendy prawdziwej (Lavandula angustifolia) ma 

naprawdę bardzo silne właściwości przeciwskurczowe. Lawenda za-

wiera estry (octan linalilu) i monoterpeny (linalol), dlatego szybko ła-

godzi lumbago. Olejek eteryczny stosuje się miejscowo, rozcieńczony 

w oleju roślinnym, np. oleju ze słodkich migdałów lub w oleju tama-

nu. Jest bardzo dobrze tolerowany, a przy okazji posiada właściwości 

przeciwbólowe, przydatne w lumbago. Wystarczy 2 – 4 krople wymie-

szane z łyżeczką oleju roślinnego wmasować w objęty przykurczem 

obszar ciała. Możesz powtarzać od 3 do 4 razy dziennie.

2. Długotrwały ból pleców

Przewlekły ból pleców może wynikać z wielu przyczyn: choroby zwy-

rodnieniowej stawów, zapalenia stawów, chorób autoimmunologicz-

nych, schorzeń mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą, złamań 

kompresyjnych itd. O ile lumbago może szybko minąć i nie zawsze po-

trzebna jest wizyta u lekarza, o tyle długotrwały ból pleców wymaga 

konsultacji lekarskiej (jeśli ból utrzymuje się mniej więcej od dwóch ty-

godni). Niezależnie od tego, czy ból jest ciągły czy napadowy i nawra-

cający, potrzebna jest diagnoza, aby dobrać odpowiednie leczenie.

Utrzymujący się ból pleców wynika najczęściej z jednej z poniższych 

przyczyn:
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 ¾ „Konflikt stawowy”, obejmujący kręgi. Wyrostki stawowe ulegają 

mechanicznemu uszkodzeniu, które utrudnia ich przesuwanie się 

(dochodzi do zablokowania, ocierania).

 ¾ „Konflikt neurologiczny”, obejmujący jeden lub wiele nerwów zlo-

kalizowanych między kręgami. Może dochodzić do podrażniania 

nerwu lub jego miejscowego uciśnięcia (np. przez krążek między-

kręgowy, kość).

Z tego powodu w obszarach unerwienia dochodzi do zaburzeń czu-

ciowych i/lub ruchowych. Przykładowo, jeśli podrażniony lub uciśnięty 

jest nerw kulszowy, pojawia się ból promieniujący do nogi. 

W obu przypadkach ból i zapalenie zazwyczaj idą w parze. Tym bar-

dziej że przyczyny stawowe i neurologiczne mogą niestety występo-

wać łącznie. Nierzadko zdarza się także, że jednocześnie osoba cierpi 

na przykurcze mięśni (jak w zwykłym lumbago), co dodatkowo nasila 

problem.

W takim przypadku, oprócz roślin o działaniu rozkurczowym (takich 

jak na lumbago), ważne jest zastosowanie leczenia celującego w prze-

wlekły ból.

W przypadku długo utrzymującego się bólu i stanu zapalnego moż-

na mówić o długotrwałym konflikcie między strukturami anatomicz-

nymi w danym miejscu: kośćmi, stawami, nerwami i mięśniami. To co 

początkowo było zwykłym przykurczem lub niewielkim zapaleniem, 
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z czasem staje się trwałym uszkodzeniem. Towarzyszą mu liczne ob-

jawy dyskomfortu i ograniczenie ruchomości, które w mniejszym lub 

większym stopniu mogą przyczyniać się do niepełnosprawności.

W medycynie konwencjonalnej to moment, gdy sięga się po ogrom-

ny arsenał leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, podawanych 

miejscowo (żele i kremy) oraz doustnie. Ich zadaniem jest zmniejsze-

nie najbardziej uciążliwych objawów bólu pleców. Jednak te leki mają 

dość istotne skutki uboczne. Lekarz oprócz leków zwykle zaleca także 

odpoczynek, podtrzymujący pas lędźwiowy i zabiegi kinezyterapii.

Jeśli leki nie powodują zmniejszenia bólu, niewątpliwie znajdzie się le-

karz reumatolog, który zaproponuje wstrzyknięcie kortykosteroidów 

bezpośrednio do stawu. Zabieg chirurgiczny stosowany jest tylko 

w przypadkach, gdy inne sposoby nie zadziałały i tylko wtedy, gdy do-

legliwości znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Dlatego uzasadnione jest i ważne, aby pokazać, że istnieją inne, roślin-

ne sposoby, maksymalnie ograniczające niepożądane skutki uboczne. 

Warto nadmienić, że problem dotyczy ok. 10 tys. osób hospitalizowa-

nych rocznie w Polsce z powodu niepożądanych skutków ubocznych. 

Dla przykładu, w USA każdego roku ponad 100 tys. Pacjentów wyma-

ga hospitalizacji z powodu poważnych powikłań w obrębie układu po-

karmowego w wyniku stosowania niesteroidowych leków przeciwza-

palnych (NLPZ). Prawie 17 tys. pacjentów umiera z powodu powikłań 

wywołanych stosowaniem tych leków1.

1 Laine L. Approaches to nonsteroidal anti-inflammatory drug use in the high- risk patient. Gastro-
enterology 2 001; 120: 594-606.



- 46 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

Rośliny na ostre i przewlekłe bóle pleców

Prawdopodobnie najaktywniejszą rośliną oddziałującą na ból jest pa-
pryka ostra cayenne, Capsicum  frutescens, w zastosowaniu miejsco-

wym. Działa szybko.

Żel na bazie tej papryki jest rekomendowany przez FDA (Food and 

Drug Administration) oraz ekspertów z EULAR (European League 

Against Rheumatism). Może pomóc w uporczywym bólu pleców. 

Dzięki zawartości kapsaicyny pozwala miejscowo zmniejszyć każdy 

ból, pod warunkiem że w miejscu zastosowania nie ma żadnych ran. 

Krem zawierający od 0,025% do 0,075% kapsaicyny nakłada się na bo-

lące miejsce maksymalnie 3 lub 4 razy dziennie, przez co najmniej 2 

tygodnie.

We Francji w sprzedaży dostępne są gotowe preparaty o takiej zawar-

tości kapsaicyny lub można zlecić wykonanie preparatu przez aptekę 

(w Polsce dostępne są plastry Kapsiplast oraz maść Neo-capsiderm).

Na ostry, nasilony i miejscowy ból warto zastosować olejek eteryczny 
z mięty pieprzowej Mentha x piperita ssp. officinalis. Gwarantowany 

natychmiastowy efekt znieczulający!
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Ostrożnie, wystarczy jedna lub dwie krople bezpośrednio na miejsce 

bólu. Należy starannie omijać błony śluzowe i ewentualne miejsce ska-

leczenia! A co pomoże na przewlekły stan zapalny?

Na przewlekły stan zapalny w obrębie pleców przede wszystkim na-

leży wybierać spośród roślin z rodziny imbirowatych. Warto zwrócić 

uwagę zwłaszcza na kurkumę, która ma znakomite właściwości prze-

ciwzapalne i przeciwbólowe.

Kurkuma stała się bardzo popularna jako przyprawa o intensywnie żół-

tej barwie, wchodząca w skład znanych mieszanek przypraw, takich 

jak curry, chutney, Colombo czy masala. Kurkuma to także lekarstwo 

wykorzystywane w ajurwedzie, prastarej medycynie indyjskiej. Z kłą-

cza kurkumy pozyskuje się proszek, w którym (jak wykazują analizy 

biochemiczne) obecne są substancje o rewelacyjnych właściwościach 

antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych.

Te substancje noszą nazwę kurkuminoidy, a na ich czele stoi kurkumi-

na, jak dotąd najlepiej przebadana. Wiele publikacji naukowych po-

twierdza, że regularne spożywanie ekstraktu z kurkumy korzystnie 

wpływa na zdrowie, zwłaszcza na zapobieganie większości chorób 

cywilizacyjnych, w tym chorobom zapalnym stawów.

W Indiach od dawna na zapalenie stawów nanosi się miejscowo kur-
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kumę wymieszaną z cytryną. Działa skutecznie, jednak bądź ostrożny, 

ponieważ zostawia plamy na ubraniu! Jeśli nie chcesz brudzić ubrań, 

możesz spożywać sproszkowaną kurkumę bez żadnych dodatków, 

w kapsułkach, w ilości od 1 g do 3 g proszku dziennie (tj. od 100 do 

200 g kurkuminy). To pozwoli zmniejszyć takie bóle i stany zapalne 

w obrębie pleców, na które nie działa standardowe leczenie. Aby uzy-

skać satysfakcjonujące efekty, niezbędna wydaje się kuracja trwająca 

co najmniej 2 lub 3 miesiące. Skutków niepożądanych związanych ze 

stosowaniem kurkumy nie ma (lub prawie nie ma).

Zaleceń ostrożności jest niewiele. Dotyczą wyłącznie kobiet w ciąży, 

które nie powinny stosować wysokich dawek, a także osób stosują-

cych leki przeciwzakrzepowe (istnieje niewielkie ryzyko dodatkowego 

krwawienia).

Diabeł o krótkich pazurach

Rośliną używaną w leczeniu bólu, która sprzedaje się w coraz większych 
ilościach, jest hakorośl rozesłana, Harpagophytum procumbens, zwana 
także diabelskim pazurem. Jej skuteczność jest godna uwagi. Tym bardziej 
że hakorośl działa zarówno przeciwzapalnie, jak i przeciwbólowo. Niestety 
dochodzi do nadmiernej eksploatacji zasobów tej rośliny w Afryce (w Nami-
bii), dlatego istnieje uzasadniona obawa, że zasoby mogą się wyczerpać. 
Podczas zakupu wybieraj firmy (laboratoria), które mają certyfikat potwier-
dzający, że firma dba o zachowanie zasobów surowca. W razie wątpliwości 
nie kupuj. Uważaj także na zbyt tanie produkty zawierające hakorośl roze-
słaną, ponieważ zazwyczaj zawierają zbyt niską ilość składników aktyw-
nych albo inny, mniej skuteczny gatunek hakorośli.
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7 roślin na ból pleców

Roślina Wykorzystywana
część rośliny Dawkowanie Uwagi

Lipa Tilia sylvestris
Tilia tomentosa

Biel, liście, pączki
Napar, ampułki, macerat 

glicerynowy 1D
Przez czas utrzymywania się 

przykurczów

Kozłek lekarski Valeriana 
officinalis

Korzenie Odwar, SIPF i kąpiele
Przez czas utrzymywania się 

przykurczów

Lawenda wąskolistna
prawdziwa Lavandula  
vera

Części 
nadziemne, 

kwiaty

Olejek eteryczny, 2 do 4
kropli na obszar objęty
przykurczem, 2–3 razy

dziennie

Rozcieńcz w 1 łyżeczce oleju 
roślinnego i nanoś miejscowo

Papryka ostra cayenne
Capsicum frutescens

Owoce
Krem zawierający 

od 0,025% do 0,075% 
kapsaicyny

Stosuj co najmniej 2 tygodnie  
Unikaj kontaktu z błoną 

śluzową

Mięta pieprzowa Menta x 
piperita ssp.  
officinalis Liście

Olejek eteryczny, 
maksymalnie 1 lub 2 

krople na miejsce objęte 
bólem, 2 lub 3 razy

dziennie

Unikaj kontaktu z błoną 
śluzową

Stosuj wyłącznie na ostry ból

Hakorośl rozesłana 
Harpagophytum procumbens

Korzenie
Ekstrakt suchy, od 600 

mg do 1200 mg dziennie, 
przez 1-3 miesiące

Wybieraj hakorośl pozyski-
waną z zachowaniem zasad 

Sprawiedliwego Handlu, takim 
jak np. standard ESR

Możliwa niewielka 
nietolerancja przez układ 

pokarmowy

Kurkuma Curcuma longa

Kłącze

Kapsułki ze 
sproszkowaną kurkumą, 

od 1 do 3 g dziennie 
(od 100 do 200 mg 

kurkuminy dziennie)

Zachowaj ostrożność 
w przypadku stosowania 

leków przeciwzakrzepowych

Dr Franck Gigon
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Gdy rośliny stają się fontannami 

młodości

Skutki upływu czasu manifestują się w naszym organizmie 
stopniowo, ale nieuchronnie. U niektórych dzieje się to szyb-
ciej i wcześniej niż u innych. Jednak tak nie musi być! Mamy 
tak naprawdę całkiem spory margines, w jakim możemy prze-
ciwdziałać skutkom starzenia się.

Kiedyś sprawdzało się szacowanie oczekiwanej długości życia na pod-

stawie długości życia swoich rodziców i dziadków. Jeśli dożywali 90 

lat w dobrej formie, przypuszczano naturalnie, że przekazali „dobre” 

geny, które, o ile osoba nie uległa wypadkowi, zapewniały długie ży-

cie. Aktualnie nauka już dowiodła, że genetyka ma na procesy zdro-

wia i dobrostanu dużo mniejszy wpływ niż środowisko. Ta informacja 

wszystko zmienia, ponieważ wbrew temu, co zwykło się sądzić, sami 

możemy coś zrobić, możemy działać! 

Okazuje się, że czynniki zewnętrzne mają wpływ na ponad 80% nasze-

go genotypu, na zmianę ekspresji genów. Innymi słowy, nasze zacho-

wanie, nasz sposób myślenia i sposób życia w zasadniczy sposób de-

terminują stan zdrowia i proces starzenia się. W niniejszym artykule nie 

będziemy się skupiać na roślinach oddziałujących na psychikę. Skon-

centrujemy się przede wszystkim na roślinach pomagających zapano-

wać nad rozpoznanymi, podstawowymi mechanizmami biologiczny-

mi, które przyspieszają proces starzenia. Proponuję przegląd roślin 
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leczniczych o właściwościach anti-aging, które oddziałują na głów-

ne „powierzchnie” ciała: wewnętrzne (tkanki, naczynia) i zewnętrzne 

(skórę)!

Dlaczego się starzejemy?

Zidentyfikowano trzy główne czynniki związane z procesem starzenia 

się i nasilające go.

Czynnik 1. Utlenianie, czyli „rdzewienie”

Do wytworzenia energii wykorzystujemy tlen i glukozę, które jak pali-

wo spalane są w czymś, co moglibyśmy nazwać „kotłem” komórko-

wym, w którym zachodzą reakcje chemiczne i który generuje ciepło 

i energię. Jednak każdy kij ma dwa końce: w wyniku tych procesów po-

wstają także zbędne produkty przemiany materii zwane produktami 

utleniania. Należą do nich wolne rodniki, czyli bardzo reaktywne formy 

tlenu, które powodują wiele szkód w organizmie.

Mogą uszkodzić wszystkie struktury komórki: błonę komórkową, ją-

dro komórki i jego zawartość (DNA), a także białka (enzymy, hormony 

itd.). Na szczęście nasze komórki są wyposażone w biologiczne sys-

temy obrony antyoksydacyjnej. Jeśli jednak dojdzie do przeciążenia 

tychsystemów, mówimy o tzw. stresie oksydacyjnym. Wielu eksper-

tów uważa, że starzenie się bezpośrednio wynika z tego „rdzewienia” 

komórkowego, kumulującego się wraz z upływem czasu.
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Czynnik 2. Stan zapalny, czyli „ogień”

Początkowo to ostra reakcja fizjologiczna w tkankach organizmu. 

Na skutek jakiegoś uszkodzenia tkanki układ odpornościowy urucha-

mia lawinę substancji i komórek. Działają autonomicznie, potrafią się 

przemieszczać, a ich zadaniem jest wyleczyć oraz zagoić uszkodzoną 

tkankę.

Zaliczamy do nich cytokiny, białe krwinki i limfę. To one są przyczyną 

powstawania opuchlizny, bólu, przejściowego zaczerwienienia w trak-

cie aktywnej fazy naprawczej.

W normalnych warunkach trwa to krótko, od kilku godzin do kilku dni. 

Jeśli jednak stan zapalny się utrzymuje, staje się przewlekły i generu-

je stres oksydacyjny, a ten jest czynnikiem przyspieszonego starzenia 

się.

Czynnik 3. Glikacja, czyli „klej”

We krwi krąży określona ilość glukozy. Jej poziom we krwi określany 

jest jako glikemia i oscyluje wokół 1 grama na litr krwi. Podobnie jak 

temperatura ciała o wartości średniej 37°C, tak i glikemia jest stałym 

parametrem biologicznym, niezbędnym do zachowania stanu równo-

wagi w organizmie oraz do funkcjonowania każdej komórki.

Jeśli stężenie cukru we krwi na czczo przez długi czas przekracza fi-

zjologiczną normę, krew staje się „nasycona” cukrem. Jeżeli włożysz 
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palec do wody, do której dodano zbyt dużo cukru, przekonasz się, 

że klei się! 

Cukier w nadmiernym stężeniu łączy się z białkami Twojej skory. To 

zjawisko nazywamy glikacją, czyli wiązaniem się cukru z białkiem. 

W pierwszej kolejności dotyka białek znajdujących się w naczyniach 

krwionośnych. Dotyczy zwłaszcza mikrokrążenia w nerkach, oczach 

i mózgu. 

Glikacja działa jak biologiczny klej i jest czynnikiem poważnej dysfunkcji 

białek, co przyczynia się do starzenia się komórek. Tzw. białko gliko-
wane, czyli „przyklejone” do cukru, staje się białkiem nieaktywnym 

lub wadliwym. Gdy zdamy sobie sprawę, że tym białkiem może być 

hormon, enzym lub przekaźnik chemiczny, lepiej rozumiemy, jakie gli-

kacja może powodować konsekwencje dla całego organizmu.

Zaćma i glikacja

Zaćma (katarakta) jest chorobą oczu powodującą zmętnienie soczewki, która 
może prowadzić nawet do ślepoty.

Powstaje przede wszystkim w wyniku glikacji białek soczewki. Te białka w nor-
malnych warunkach są przezroczyste, jednak z czasem mętnieją, jeśli we krwi 
krąży zbyt dużo cukru. Operacje zaćmy wykonuje się sześć razy częściej u osób 
chorych na cukrzycę niż u pozostałych osób.
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Rośliny przeciwdziałające zużywaniu się tkanek wewnątrz ciała

Aby ograniczyć utlenianie, zapalenie i glikację (te zjawiska mogą nie-

stety występować łącznie), mamy do dyspozycji rośliny o niewiarygod-

nej skuteczności. Jeśli je odpowiednio dobierzemy, niektóre z nich są 

skuteczne na „rdzę”, „ogień” i na „klej”!

Wspaniała kurkuma

Omawiając tę tematykę, byłoby absolutnie nierozsądne, gdybyśmy 

pominęli kurkumę (Curcuma longa). Ta roślina doczekała się 5600 ba-

dań naukowych. W krajach azjatyckich jest od tysięcy lat tradycyjnie 

stosowana do celów kulinarnych i leczniczych.

W wielu badaniach dotyczących profilaktyki takich chorób, jak cho-

roby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, zapalenie stawów, a nawet no-

wotwory, wykazano, że kurkuma działa porównywalnie lub lepiej niż 

niektóre referencyjne leki. Kurkuma posiada doskonałe właściwości 

antyoksydacyjne (przeciwutleniające) i przeciwzapalne.

Można nawet uznać, że jest równie skuteczna jak czternaście leków… 

a przy tym ma mniej skutków ubocznych i jest tańsza.
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Kurkuma prawdopodobnie jest naszą najwspanialszą bronią przeciw-

starzeniową, jaką mamy. Powinniśmy spożywać ją regularnie, tak jak 

Azjaci. Do przygotowywania posiłków możesz regularnie dodawać 

mieloną przyprawę. Warto w tym miejscu przypomnieć, że to właśnie 

sproszkowana kurkuma jest żółtą bazą tradycyjnych mieszanek przy-

praw, takich jak curry, colombo, massala czy chutney. Zawierają nie-

wielkie ilości kurkumy, dlatego warto stosować także sproszkowaną 

kurkumę jako oddzielny dodatek. Jeśli ktoś nie lubi jej smaku, może 

sięgnąć po kapsułki zawierające od 150 mg do 200 mg kurkumy. Stosuj 

jedną kapsułkę, raz dziennie.

Kilka słów o polifenolach

Wiele innych roślin także zawiera składniki aktywne przeciwdziałające 

„korozji” komórek. Zaliczymy do nich rośliny zawierające polifenole, 

silne antyoksydanty. Kurkuminoidy zawarte w kurkumie także są po-

lifenolami. Polifenole to duża grupa związków, a te najbardziej znane 

to: flawonoidy, antocyjanozydy, kwasy fenolowe, taniny, lignany.

Aby uzmysłowić sobie siłę, z jaką działają, wymieńmy jako przykład 

proantocyjanidyny określane w skrócie OPC. Ich działanie antyoksyda-

cyjne jest kilkadziesiąt razy większe niż działanie witaminy E. Związki 

zawarte w cynamonie cejlońskim (Cinnamomum zeylanicum) bardzo 

skutecznie przeciwdziałają glikacji. Spożywaj poł łyżeczki sproszkowa-

nego cynamonu cejlońskiego dziennie. Możesz nim przyprawiać dania 

słodkie lub słone, warto go dodawać do gorących napojów. Istnieją 

także kapsułki z cynamonem. Flawonoidy, powszechnie występujące 
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barwniki, są jak prawdziwe pułapki na wolne rodniki. Spożywane re-

gularnie kumulują się w naszych tkankach łącznych i cierpliwie czekają 

na substancje utleniające, aby je zneutralizować.

Flawonoidy znajdują się we wszystkich dojrzałych i kolorowych owo-
cach i warzywach. Jedz je więc do woli i regularnie, gdy stają się doj-

rzałe.

Rośliny, które poprawiają krążenie krwi

Niezależnie od tego, czy ktoś w Twojej rodzinie chorował na choroby 

sercowo-naczyniowe czy nie, powinieneś dbać o prawidłowe krąże-

nie. Właściwy przepływ krwi w tętnicach i żyłach jest gwarancją dłu-

giego życia w dobrym zdrowiu. Nic lepiej nie chroni wszystkich naczyń 

krwionośnych jak rośliny aktywnie działające na ściany naczyń krwio-

nośnych oraz na krew.

Mądrość miłorzębu

Jedną z najznakomitszych roślin o takim działaniu jest miłorząb dwu-
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klapowy, bardziej znany pod nazwą Ginkgo biloba. W klasyfikacji bio-

logicznej jest najstarszym drzewem na świecie. Pojawił się ponad 200 

milionów lat temu.

Fakt, iż przetrwał tyle lat, w najtrudniejszych warunkach klimatycz-

nych, można wyjaśnić zawartością pewnych szczególnych polifenoli: 

ginkgolidów, bilobalidu i flawonoidów.

Powtarzana w ciągu roku kuracja z zastosowaniem ekstraktu z liści 

Ginkgo, zawierającego skoncentrowane ilości polifenoli, zapewnia 

ochronę ścian wszystkich naczyń krwionośnych, zwłaszcza tych naj-

cieńszych (tętnic zlokalizowanych w mózgu, uchu wewnętrznym i ner-

kach), które są najbardziej narażone na cukrzycę. Te polifenole mają 

także tzw. właściwości reologiczne, czyli poprawiające płynność krwi. 

Nasz rodzimy rozmaryn

Kolejnym sposobem ochrony naczyń krwionośnych, prostym i sku-

tecznym, jest codzienne picie naparu z rozmarynu lekarskiego bio 

(Rosmarinus officinalis). Rozmaryn zawiera kwas rozmarynowy, ktory 
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jest silnym antyoksydantem i ma właściwości antyglikacyjne. Dlatego 

jest w stanie aktywnie przeciwdziałać skutkom upływu czasu.

Wiele badań dowodzi, że rozmaryn bardzo skutecznie przeciwdzia-

ła starzeniu się komórek skóry, a przede wszystkim naczyń krwiono-

śnych. To ważne w walce z miażdżycą, procesem, który może pro-

wadzić do zatykania się tętnic. Zaletą rozmarynu jest fakt, iż dobrze 

rośnie w naszym kraju. Z tej perspektywy patrząc, zdecydowanie nie 

warto zastępować go roślinami egzotycznymi, takimi jak owoce goji, 

podkreślając ich silne właściwości antyoksydacyjne.

W przypadku tych roślin nie zawsze możemy sprawdzić pochodzenie 

produktu. Nie zapominajmy także, że im dłuższą podroż muszą prze-

być te rośliny, tym mniej zostaje w nich antyoksydacyjnych składników 

aktywnych. W niektórych przypadkach zanikają zupełnie. Nie wspo-

minając już o wyższym ryzyku fałszowania produktów oraz kontaktu 

z rożnymi zanieczyszczeniami.

Poza tym, jeśli chcesz mieć zdrowe naczynia krwionośne, zwłaszcza 

w obrębie mózgu, i masz zamiar regularnie pić szklankę soku z grana-
tów bio i/lub szklankę gorzkiej czekolady niesłodzonej lub niskosło-

dzonej, taka metoda okaże się bardzo droga.
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Rośliny, które chronią skórę

Wraz z upływem lat nasza skora traci elastyczność, staje się bardziej 

delikatna, w większym lub w mniejszym stopniu traci swoje właściwo-

ści ochronne. Te zmiany są uwarunkowane

indywidualnie i zależą od prowadzonego trybu życia. Wdrożenie odpo-

wiednich zasad zdrowego trybu życia oraz zastosowanie wybranych 

roślin mogą w istotny sposób zahamować rozwój tych niekorzystnych 

zmian.

Z jakiego powodu dochodzi do pogorszenia się stanu skóry wraz z wie-

kiem? Wpływ ma wiele mechanizmów zachodzących wewnątrz organi-

zmu. Po części są uwarunkowane genetycznie. Na początku dochodzi 

do spowolnienia procesu odnawiania się komórek skory. To prowadzi 

do pojawienia się bruzd i zmarszczek, a następnie do uszkodzeń nie-

których składników skory, takich jak kolagen i elastyna. W konsekwen-

cji skora traci jędrność i elastyczność. Później zmniejsza się krążenie 

krwi w skórze, przez co traci blask. Dochodzi do zaburzeń w funkcjo-

nowaniu komórek pigmentowych, pojawiają się plamy, przebarwienia.

Komórek gruczołów potowych i łojowych jest coraz mniej i coraz sła-

biej pracują, dlatego skora staje się wysuszona. Organizm produkuje 

coraz mniej hormonów (płciowych, wzrostu, tarczycy itd.), a to przy-

czynia się do pogarszania stanu naszych tkanek podporowych, w tym 

tkanki łącznej.
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Niektóre rośliny o przeciwstarzeniowym działaniu na skórę są łatwo 

dostępne. Takie rośliny mogą oddziaływać bezpośrednio na skórę 

właściwą.

Stres oksydacyjny skóry

Powstaje lub nasila się pod wpływem:

 › powtarzającej się ekspozycji na słońce i ogólnie pod wpływem promieniowa-

nia ultrafioletowego (UV),

 › aktywnego lub biernego palenia papierosów, kontaktu z zanieczyszczeniami 

środowiska,

 › niedostatecznego spożycia antyoksydantów (kolorowych, sezonowych owo-

ców i warzyw),

 › choroby cywilizacyjnej, która nasila stres oksydacyjny (np. cukrzyca).

Czy wiesz, że…

Jeśli przed okresem letnim będziesz jeść morele lub marchewki, skóra stanie 

się bardziej brzoskwiniowa. To zasługa beta-karotenu, czyli karotenoidu neutra-

lizującego negatywne skutki promieniowania słonecznego.
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Herbata, aloes i gotu kola: zwycięskie trio

Herbata, z uwagi na zawartość tanin o właściwościach antyoksyda-

cyjnych, chroni skórę właściwą. Dotyczy to zarówno herbaty spoży-

wanej, jak i nakładanej na skórę w postaci kompresu. Warto wybierać 

zwłaszcza zieloną herbatę bio (Camellia sinensis) z uwagi na wysoką 

zawartość polifenoli.

Aloes (Aloe vera) działa nie tylko antyoksydacyjnie, ale także remine-

ralizuje i odżywia. Ma działanie ogólne i miejscowe. Aby wykorzystać 

dobroczynne właściwości tej rośliny, zaleca się stosować 2 łyżki miąż-

szu (lub soku) Aloe vera jako kurację okresową trwającą miesiąc (po-

tem należy zrobić przerwę). Z kolei zastosowanie miejscowe polega 

na nakładaniu żelu Aloe vera bezpośrednio na skórę, np. w miejsce 

oparzenia słonecznego.

Gotu kola (Centella asiatica), roślina zwana wąkrotką azjatycką, dzia-

ła bezpośrednio w macierzy skory. Skuteczna w profilaktyce, chociaż 

stosowana jest głownie do skory z już widocznymi śladami starzenia 

się, np. mniejszą elastycznością. Gotu kola posiada wyjątkowe ilości 

kwasu madekasowego, który pobudza wytwarzanie włókien kolage-

nu, dzięki temu zmniejsza zwłóknienia skory (tkankę bliznowatą za-

stępującą zdrową tkankę). Część publikacji wskazuje także, że gotu 

kola chroni przed pogarszaniem się funkcji poznawczych. W Sri Lance 

i wielu regionach Himalajów uznają tę roślinę za odmładzającą.

Słonie z tych regionów zjadają duże ilości liści wąkrotki i podobno dzię-
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ki nim żyją długo i mają doskonałą pamięć. Preparat z wąkrotki można 

kupić w aptece – w Polsce pod nazwą Gotu Kola firmy Swanson, we 

Francji pod nazwą MadecassolR. Dostępny jest w postaci tabletek lub 

kremu, w zależności od potrzeb.

Co łączy skórę i mózg?

W trakcie kształtowania się ludzkiego embrionu, w ciągu pierwszych 

dwóch tygodni po zapłodnieniu, zarodek ma kształt płaskiego krążka 

zbudowanego z trzech odrębnych

warstw komórek: endodermy, mezodermy i ektodermy. Z endoder-

my wykształcają się narządy wewnętrzne, z mezodermy powstają ko-

ści i mięśnie. A układ nerwowy i skóra w całości powstają z ektoder-

my. To wspólne pochodzenie skóry i mózgu jest najprawdopodobniej 

wyjaśnieniem, dlaczego gotu kola działa przeciwstarzeniowo łącznie 

na obie, pozornie bardzo różniące się od siebie tkanki.

Co z olejami roślinnymi?

Istnieje wiele olejów roślinnych przeciwdziałających starzeniu się sko-

ry. Nakładamy je bezpośrednio na skórę. Dobrym wyborem będzie 

olej z pestek moreli, olej arganowy, masło shea oraz olej z ogórecz-

nika. Nie zapominajmy, że oleje roślinne są także doskonałym nośni-

kiem dla olejków eterycznych o działaniu przeciwstarzeniowym. Dwa 

kolejne oleje także mogą działać w ten sposób, o ile są regularnie spo-

żywane. Chodzi o oliwę z oliwek i olej rzepakowy, z pierwszego tło-
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czenia, tłoczone na zimno, ekologiczne. Swoje działanie zawdzięczają 

zawartości kwasów tłuszczowych typu omega-9 (w oliwie z oliwek) 

i omega-3 (w oleju rzepakowym).

Jak chronić i pielęgnować skórę?

 ¾ Pozbądź się nałogu palenia papierosów i nie nadużywaj alkoholu.

 ¾ Osłaniaj się przed słońcem, promieniowaniem UV, wiatrem i pia-

skiem.

 ¾ Pobudź mikrocyrkulację krwi w skórze poprzez masaże i ćwiczenia 

fizyczne.

 ¾ Regularnie używaj kremów nawilżających, w miarę możliwości 

po złuszczaniu naskórka.

AROMATERAPIA ANTI-AGING

Oto znakomita receptura na kosmetyk przeciwstarzeniowy:

 › olejek eteryczny z kocanki włoskiej, z Korsyki lub z Włoch, bio (Helichry-

sum italicum), 2 krople,

 › olejek eteryczny z czystka ladanowego bio (Cistus ladaniferus): 2 krople.

Mieszaninę należy rozcieńczyć w 1 łyżeczce oleju roślinnego (jojoba lub innym). 

Nanieś na wybrany obszar skory i wmasuj, aż całość się wchłonie. Stosuj wie-

czorem po oczyszczeniu skory twarzy. Powtarzaj tak często, jak to możliwe. Tej 

mieszaniny nie należy przygotowywać na zapas.
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 ¾ Zadbaj o spożywanie dużej ilości antyoksydantów zawartych w żyw-

ności (sezonowych owocach i warzywach), a w razie potrzeby, tak-

że w suplementach diety.

 ¾ Zadbaj o regularne nawodnienie.

 ¾ Zadbaj o co najmniej minimalne zalecane spożycie kwasów tłusz-

czowych wielonienasyconych typu omega-3, zawartych w oleju 

rzepakowym, orzechach lub w postaci suplementów diety.

TOP 10 Rośliny o działaniu anti-aging

Roślina Wykorzystywana
część rośliny Dawkowanie Uwagi

Kurkuma  
Curcuma longa

Korzenie, kłącze

Od 150 do 200 mg sproszkowanej 
kurkumy dziennie (kapsułki) lub 

świeżą kurkumę w plastrach 
dodawanych do posiłków. 

Spożywaj regularnie

Nie stosuj 
w przypadku zażywania 

antykoagulantów ani 
po niedawno przebytym 
zabiegu chirurgicznym

Cynamonowiec 
cejloński  
Cinnamomum zeylanicum

Wysuszona kora
½ łyżeczki sproszkowanego
cynamonu dziennie, przed

posiłkami

Nie wolno nanosić na skórę 
ani na błony śluzowe

Miłorząb japoński
Ginkgo biloba

Liście

Tanakan: 1 pipeta o pojem-ności 1 
ml, 2 razy dziennie, lub 2 tabletki 

rano i wieczorem  
(w Polsce w formie tabletek oraz 
nalewki z miłorzębu pod nazwą 
Tinctura Ginkgo bilo-ba). Może 
być przepisywany na receptę

Nie stosuj 
w przypadku zażywania 

antykoagulantów ani 
po niedawno przebytym 
zabiegu chirurgicznym

Rozmaryn lekarski bio
Rosmarinus officinalis

Liście i kwitnące 
szczyty pędów

1 napar dziennie



- 65 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

Roślina Wykorzystywana
część rośliny Dawkowanie Uwagi

Zielona herbata bio
Camellia sinensis

Suszone liście
2 lub 3 napary dziennie,  przed 

posiłkami    
Kompresy nasączone herbatą

Koniecznie bio. Nie stosuj 
w trakcie posiłków

Aloes zwyczajny
Aloe vera

Liście (żel)
2 łyżki dziennie, przed posiłka-mi 

lub nanoś miejscowo

Unikaj lateksu aloesowe-
go. Wybieraj żel aloesowy 
w szczelnie zamykanym 

pojemniku

Gotu kola
(wąkrotka azjatycka)
Centella asiatica

Liście i pędy

We Francji Madécassol: ekstrakt 
suchy standaryzowany, 1 
tabletka 3 razy dziennie, 

krem  Madécassol. Może być  
przepisywany na receptę.   

W Polsce dostępny pod nazwą 
Gotu Kola firmy Swanson.

Kocanka włoska
(nieśmiertelnik)
Helichrysum italicum

Części nadziemne
Olejek eteryczny bio, wy-łącznie 

z Korsyki lub z Włoch

Rozcieńcz w oleju  
roślinnym   

Stosuj zewnętrznie  (nie 
spożywaj)

Czystek ladanowy
Cistus ladaniferus

Liście, kwiaty 
i pędy

Olejek eteryczny bio

Rozcieńcz w oleju  
roślinnym   

Stosuj zewnętrznie  (nie 
spożywaj)

Borówka brusznica
Vaccinium vitis-idaea

Świeże pączki
Macerat glicerynowy 1DH 50 
kropli dziennie, stosuj rano

dr Franck Gigon
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Skóra jak u młodej dziewczyny 

nawet po 50-tce

Bądź realistką, skóra nie przestanie się starzeć tylko dlatego, 
że posmarowałaś ją kremem wytworzonym przez geniuszy 
w dziedzinie chemii… Za to możesz realnie opóźnić jej starze-
nie się, jeśli zastosujesz oleje roślinne i olejki eteryczne.

Naturalne rozwiązania dla skóry dojrzałej

Zupełne uniknięcie starzenia się skóry wydaje się raczej utopią, ale mo-

żesz ten proces opóźnić, jeśli będziesz pielęgnować skórę dobrej jako-

ści produktami już od 30. roku życia. Najlepiej wybierać takie produkty, 

które działają jednocześnie na mechanizmy naprawcze i na czynniki 

starzenia się. Sprawdź, które naturalne produkty aktywne w najwięk-

szym stopniu zapewniają młodość Twojej skórze. 

W skład każdego kosmetyku wchodzą oleje roślinne. Zawierają peł-

ne spektrum wszystkich składników aktywnych o najwartościowszym 

działaniu anti-aging. Dlatego są niezastąpione w procesie odbudowy 

tkanek i regeneracji komórkowej.

Stosowane są do pielęgnacji na dzień, jako serum anti-aging lub w celu 

intensywnego nawilżenia. Często występują w połączeniu, aby działa-

ły synergicznie. Ich działanie jest silniejsze, jeśli dodasz do nich olejki 

eteryczne.
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Do każdego rodzaju skóry możesz dobrać odpowiedni olej roślinny.

 ¾ Olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis, rodzina Ogó-

recznikowate) zawiera dużą ilość niezbędnych wielonienasyconych 

kwasów tłuszczowych (których nasz organizm nie potrafi wytwa-

rzać), w szczególności kwasu gamma-linolenowego (do 38%). To 

jeden z najważniejszych olejów o działaniu przeciwstarzeniowym. 

Regeneruje i odbudowuje.

 ¾ Olej z wiesiołka dwuletniego (Oenothera biennis, rodzina Wie-

siołkowate) zawiera bardzo dużą ilość kwasu linolowego (70–

80%), interesującego z kosmetycznego punktu widzenia. 

Zapobiega starzeniu się skóry, przywraca sprężystość 

naskórka.

 ¾ Olej z kiełków pszenicy (Triticum vulgare, rodzina Wiechli-

nowate), źródło witamin A, D, E, K i beta-karotenu. To tłusty olej 

bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe. Działa na skórę, na któ-

rej widać efekty starzenia się i utratę elastyczności. Zalecany do 

pielęgnacji twarzy i dekoltu, do skóry suchej i łuszczącej się. Nadaje 

się również do wzmocnienia i regeneracji skóry. To oleje „bogate”, 

rzadko występują w postaci nierozcieńczonej w kosmetykach do 

pielęgnacji skóry. Można je łączyć z mniej tłustymi olejami, np. ole-

jem jojoba lub olejem z orzechów laskowych. Za to jeśli zażywasz je 

doustnie w formie nierozcieńczonej jako suplement diety, pozwa-

lają odżywić skórę „od wewnątrz” (przykładowa kuracja: od 2 do 6 

kapsułek dziennie mieszaniny oleju z wiesiołka z olejem z ogórecz-

nika, przez 3 miesiące).
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 ¾ Olej z awokado (Persea gratissima, rodzina Wawrzynowate) zawie-

ra wyjątkowy komplet witamin A, B, D, E, H i PP. To wyśmienity 

olej przeciwzmarszczkowy, który bardzo łatwo wnika 

w głąb skóry. Wzmacnia, ujędrnia, łagodzi i odbudo-

wuje naskórek u osób z suchą skórą.

 ¾ Olej z róży rdzawej (Rosa rubiginosa, rodzina Różowate) w 80% 

składa się z niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczo-

wych, które nadają mu niezwykłe właściwości. Regeneruje komór-

ki, przez co skutecznie przeciwdziała zmarszczkom. Nawilża skó-

rę pozbawioną witalności, skórę suchą, a nawet z egzemą lub 

trądzikiem różowatym, bliznami lub trądzikiem młodzieńczym. 

Po nałożeniu bardzo dobrze wnika w głąb skóry. 

Można wymienić jeszcze kilka innych olejów, np. olej arganowy, olej 
z opuncji figowej lub macerat z korzenia marchwi.

O olejkach eterycznych wiadomo, że dobrze nadają się do stosowa-

nia na skórę. Przenikają przez naskórek i dostają się do krwi, działają 

natleniająco, odbudowująco, regenerująco… Do porcji kremu odżyw-

czego możesz dodać jedną lub dwie krople wybranego olejku eterycz-

nego, dzięki czemu krem stanie się prawdziwym eliksirem młodości. 

Do codziennej pielęgnacji skóry te aromatyczne olejki należy dodawać 

do bazowego oleju roślinnego w ilości od 2% do 3%. W zależności od 

potrzeb skóry i od upodobań zapachowych, możesz sięgać po bardzo 

różnorodne olejki eteryczne.
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 ¾ Olejek eteryczny z Geranium rosat (Pelargonium asperum, Bodzisz-

kowate) wpływa na krążenie krwi i zwęża pory skóry, dlatego po-

maga uzyskać ładny koloryt i jędrniejszą skórę. Esencja eteryczna 

z cytryny (Citrus limon, Rutowate) zmniejsza plamy starcze i ogól-

nie wszystkie brązowe plamy. Chroni komórki przed wolnymi rod-

nikami, które są odpowiedzialne za starzenie się (uwaga, ten olejek 

eteryczny jest fotouczulający, można go stosować wyłącznie wie-

czorem). Na skórę zmęczoną i podrażnioną oraz jeśli potrzebujesz 

efektu przeciwzmarszczkowego dobrym wyborem będzie olejek 

eteryczny z drzewa różanego (Aniba roseodora, Wawrzynowate). 

Ma silne właściwości regeneracji komórek, łagodzi i ujędrnia skórę.

Niektóre olejki eteryczne są szczególnie cenne. Takie właśnie prze-

znaczone są do pielęgnacji twarzy. Zaliczamy do nich olejek eteryczny 

z czystka ladanowego (Cistus ladaniferum, Czystkowate), który jest 

w rzeczywistości lepką, kleistą żywicą z gałęzi krzewów czystka, rosną-

cych w basenie Morza Śródziemnego. Na uwagę zasługuje jego dzia-

łanie regenerujące, ułatwiające wypełnianie „nierówności” naskórka, 

np. bruzd i zmarszczek. Olejek przyspiesza także gojenie się tkanek 

(blizn po krostach, rozstępów). 

Kwiaty kocanki włoskiej (Helichrysum italicum, Astrowate)1 nigdy nie 

więdną, a ich olejek eteryczny ma właściwości gojące i przeciwzapal-

ne, dostosowane do skóry dojrzałej. Cechą charakterystyczną tego 

olejku jest zdolność do regenerowania wszystkich tkanek, ponieważ 

wspomaga mikrokrążenie. 

1 Wybieraj olejki eteryczne z kocanki włoskiej pochodzącej z Korsyki lub z Włoch.
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Do skóry wrażliwej i suchej doskonale nadaje się olejek 

eteryczny neroli Bigarade, czyli z kwiatów pomarańczy 
gorzkiej (Citrus aurantium var. amara). Zmniej-

sza zmarszczki, rozstępy, trądzik różowaty oraz 

przywraca skórze elastyczność. 

Spośród najbardziej poszukiwanych olejków eterycz-

nych wymieńmy olejek eteryczny z róży damasceńskiej (Rosa dama-

scena, Różowate) o wyjątkowym, zachwycającym zapachu. Róża da-

masceńska występuje rzadko i jest mało wydajna (aby otrzymać jeden 

kilogram olejku eterycznego, trzeba poddać destylacji 4 tony płatków 

tej róży). Dlatego jest to jeden z najdroższych olejków. Mimo iż może 

być stosowany na każdy rodzaj skóry, z uwagi na właściwości regene-

racyjne i wzmacniające skórę polecany jest szczególnie do skóry doj-

rzałej, pomarszczonej, zmęczonej oraz z trądzikiem różowatym.

SKUTKI UPŁYWU CZASU!

Wraz z upływem lat niedobór hormonów może powodować, że proces odna-

wiania się komórek zmniejszy się o 50%. Skóra staje się cieńsza i bardzo szorst-

ka. Daje odczucie suchości i ciągnięcia, gdyż słabiej zatrzymuje wodę i brakuje 

jej niezbędnych lipidów.



- 71 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

Kilka aromatycznych przepisów, aby skóra była odmłodzona

Stosuj kuracje kilkumiesięczne, naprzemiennie wykorzystując olejki 

eteryczne i oleje roślinne.

 ¾ Profilaktycznie oraz do pielęgnacji skóry z widocznymi oznakami 

upływu czasu: 1 kropla olejku eterycznego z roży damasceńskiej 

lub z czystka w oleju z roży rdzawej (Rosa moschata) lub w zazwy-

czaj stosowanym kremie na dzień, 1 lub 2 razy w tygodniu. Na noc 

bez wahania stosuj olej odżywczy nieco bardziej tłusty, np. olej ar-

ganowy.

 ¾ Serum regenerujące do twarzy: olej z kiełków pszenicy 10 ml, olej 

z awokado 10 ml i olej jojoba 30 ml, olejek eteryczny z Geranium 

rosat 15 kropli, olejek eteryczny z drzewa różanego 15 kropli, olejek 

eteryczny z czystka 2 krople (jeśli skóra jest bardzo sucha, dodaj 10 

ml oleju z ogórecznika, wówczas weź tylko 20 ml oleju jojoba).

W głębszych warstwach skóry jest coraz mniej kolagenu i elastyny, czyli białek 

zapewniających podporę i sprężystość skóry. W ciągu pięciu lat po menopauzie 

utrata kolagenu wynosi co najmniej 30%. Rysy twarzy przestają być wyraziste, 

owal twarzy opada, skóra jest mniej napięta i pogłębiają się zmarszczki. Skóra 

jest wtedy także bardziej podatna na negatywne działanie wolnych rodników 

i mogą pojawiać się tzw. plamy starcze. Pod wpływem słońca na skórze łatwiej 

pojawiają się zmiany pigmentacyjne.
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Od 2 do 4 kropli mieszaniny nanoś rano i wieczorem, dokładnie wma-

sowując w twarz, szyję, a w razie potrzeby także w dekolt. Aby po-

jawiły się pierwsze efekty działania na ewentualne blizny, stosuj co 

najmniej 1 miesiąc, kontynuuj 2–3 miesiące. Regularny, łagodny auto-

masaż twarzy pozwoli wzmocnić, ożywić i wygładzić skórę, pobudzi 

krążenie krwi i doda skórze blasku.

Aby po 50. roku życia skóra nadal była piękna, koniecznie trzeba nawil-

żać i odżywiać ciało od wewnątrz, przede wszystkim pijąc codziennie 

wystarczającą ilość wody oraz wybierając żywność bogatą w antyok-

sydanty, nienasycone kwasy tłuszczowe i składniki mineralne.

Warto wiedzieć, że fitohormony (np. izoflawony w soi), które niekiedy 

przepisywane są na uciążliwe objawy menopauzy, korzystnie wpływa-

ją na elastyczność skóry. Oczywiście należy także unikać niektórych ry-

zykownych nawyków, takich jak palenie tytoniu, które uznano za drugi 

w kolejności czynnik starzenia się (na pierwszym miejscu jest słońce).

Claudine Luu 

doktor farmacji
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Jak spać…  

lepiej niż Morfeusz

Szacuje się, że osoba 75-letnia przespała w swoim życiu pra-
wie 25 lat…, czyli jedną trzecią życia! Jeśli z trudnością wpa-
dasz w objęcia Morfeusza, zapraszam do uważnej lektury 
tego artykułu. Dobry sen jest ściśle powiązany ze zdrowiem. 
I potwierdza to nauka!

We współczesnym świecie śpimy krócej, a sen jest gorszej jakości. To 

sprawia, że gorzej się czujemy i podupadamy na zdrowiu. Lepszym 

rozwiązaniem niż leki nasenne, z całym ich orszakiem skutków ubocz-

nych, jest wspomaganie roślinne. Skuteczne, bezpieczne i przywraca 

prawidłowy sen w sposób naturalny.

Czym jest sen?

Sen można zdefiniować jako odmienny stan świadomości, przeciwny 

do stanu czuwania. Jest regulowany przez mózg. To mózg zarządza 

długością snu, jakością oraz rytmem dzień/noc. W czasie snu można 

wyróżnić dwa cyklicznie powtarzające się okresy aktywności mózgo-

wej, tj. aktywność zwolnioną, w czasie snu wolnofalowego oraz wzmo-

żoną aktywność w czasie snu paradoksalnego. Te fazy snu następują 

jeden po drugim przez całą długość trwania snu. Łącznie występuje 4 

do 5 cyklów, po około 90 minut każdy.
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Co odpowiada za regulację snu?

O tak zwanym rytmie dobowym (dzień/noc) decyduje Twój zegar bio-

logiczny. Wpływa na niego wiele czynników genetycznych, hormonal-

nych i środowiskowych, np. ilość światła czy rytm życia społecznego. 

Na ilość światła reaguje siatkówka oka, która przekazuje tę informa-

cję do znajdującego się w mózgu gruczołu zwanego szyszynką. Szy-

szynka wydziela melatoninę. Gdy ilość światła się zmniejsza, wydziela 

więcej melatoniny. Jednak jeśli wieczorem korzystasz z intensywnego 

oświetlenia, szyszynka wstrzymuje jej wytwarzanie, a to utrudnia za-

sypianie. Dlatego używanie wieczorem smartfonów i tabletów z pod-

świetlanymi ekranami oraz patrzenie w monitor komputera czy ekran 

telewizora może zakłócać nasz zegar biologiczny.

Skoncentrujmy się na melatoninie

Melatonina to hormon regulujący rytm dobowy i okresowy najważniej-

szych funkcji organizmu. Gdy nocą robi się ciemno, ustawia Twój we-

wnętrzny zegar biologiczny na stan snu, a gdy zaczyna świtać i nastaje 

dzień, przestawia go na stan czuwania. Melatonina wpływa na proces 

zasypiania poprzez synchronizację rytmu dzień/noc. Ilość wydzielanej 

melatoniny zwiększa się przed położeniem się spać, a szczyt przypada 

między godziną 2 a 4 rano. Następnie ilość melatoniny spada, osiąga-

jąc niemal zerową wartość wczesnym rankiem. Melatonina ma wiele 

właściwości i mogłaby zapobiegać cukrzycy, nadciśnieniu tętniczemu, 

wzmacniać układ immunologiczny i spowalniać rozwój choroby Par-

kinsona.



- 75 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

„Taniec” hormonów w naszym organizmie jest jednak bardzo złożony. 

Na sen wpływają także inne substancje wydzielane w mózgu, które są 

mniej znane i obecnie badane przez naukowców. Chodzi o oreksynę, 

adenozynę, a także histaminę, która może przeciwdziałać narkolep-

sji (utrzymującej się nadmiernej senności). Adenozyna kumulując się 

w mózgu, wywołuje sen. Jednak powinieneś uważać, gdyż aktywność 

adenozyny hamują niektóre rośliny jadalne o charakterze pobudzają-

cym, takie jak herbata, kawa, kakao i kola, które blokują jej receptory 

w mózgu.

Sen: kuracja odmładzająca, której nie da się pominąć!

Sen pozwala zregenerować siły. Jest także niezbędny dla rozwoju 

mózgu oraz dla podstawowych funkcji metabolicznych. Podczas snu 

niektóre czynności biologiczne spowalniają (oddychanie, napięcie 

mięśniowe, temperatura ciała, rytm serca), a inne są aktywne, co daje 

nam dużo korzyści (patrz tabela poniżej).

SPAĆ JAK NIEMOWLĘ

 › noworodek śpi średnio 18 godzin na dobę,

 › dziecko poniżej 10. roku życia śpi około 10 godzin,

 › osoba dorosła śpi mniej więcej 7 i pół godziny 



- 76 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

Gdy problemy narastają

Paleta problemów ze snem jest bardzo duża, od zwykłego budzenia 

się w nocy do problemów z zasypianiem. Niemal 30% społeczeństwa 

skarży się na zaburzenia

snu (10% społeczeństwa cierpi na bezsenność!). Sen nie tylko pozwala 

na regenerację fizyczną, ale porządkuje wiedzę nabytą w ciągu dnia 

i ma fizjologiczny wpływ na to, jak radzimy sobie z emocjami. Reguluje 

proces wydzielania wielu hormonów (np. hormonu wzrostu, insuliny 

i leptyny), istotnych dla prawidłowego przebiegu wielu funkcji meta-

bolicznych.

Chroniczny niedobór snu to otwarte drzwi dla zaburzeń nastroju, np. 

lęków czy depresji, a także dla cukrzycy i otyłości. Badania w grupach 

wiekowych dzieci i dorosłych wykazują bezpośredni związek między 

SERCE I SEN

Badacze norwescy podali niedawno, iż przy zaburzeniach snu wzrasta ryzyko 

zawału serca od 27% do 45%, w zależności od rozmiaru tych zaburzeń.

Badanie amerykańskie z roku 2007 wskazuje, że u osób, które zwykle sypiały 

6–8 godzin, a następnie zmniejszyły długość snu, wzrosło o 110% ryzyko zgonu 

z przyczyn sercowo-naczyniowych.
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niedoborem snu a kompulsywnym jedzeniem, podjadaniem i tyciem 

prowadzącym do otyłości. Co więcej, jeśli sen w nocy jest krótszy niż 

pięć godzin, bardzo wyraźnie obniża się zdolność uczenia się i zapa-

miętywania. Od jakości snu zależy także nasza odporność, a słabsza 

odporność powoduje wzrost ryzyka infekcji i pojawienia się chorób no-

wotworowych. 

Po leki nasenne sięgamy zbyt często, a są… niedostosowane  
do leczenia bezsenności

Zanim rozpoczniesz w jakikolwiek sposób leczyć się na bezsenność, 

najpierw wraz z lekarzem koniecznie poszukaj jej przyczyny. Zwłasz-

cza jeśli podejrzewasz

zaburzenia nastroju. Wyeliminowanie pierwotnego źródła bezsenno-

ści bardzo często sprawia, że zaburzenia snu słabną, a nawet zupełnie 

znikają.

DO CZEGO GŁÓWNIE POTRZEBUJESZ SNU

 › Uczenie się i zapamiętywanie.

 › Stymulacja hormonów.

 › Odbudowa komórek.

 › Poprawa nastroju.

 › Dojrzewanie mózgu.

 › Regeneracja fizyczna i psychiczna.
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Najczęściej rozpoznawanymi przyczynami są:

 ¾ spożywanie nikotyny, kofeiny i alkoholu,

 ¾ stres związany z pracą lub życiem osobistym,

 ¾ zmiana strefy czasowej (jet lag) wynikająca z podróży samolotem 

do kraju w innej strefie, zwłaszcza na wschód,

 ¾ zaburzenia lękowe i depresja,

 ¾ bezdech senny (mimowolne zatrzymanie oddechu w trakcie snu, 

trwające od 10 do 30 sekund),

 ¾ parcie na oddanie moczu w nocy (problemy z prostatą),

 ¾ niektóre leki (leki o działaniu udrażniającym, leki pobudzające, prze-

ciwdepresyjne i inne),

 ¾ bóle stawów, bóle związane z problemami trawiennymi (refluks).

Na zaburzenia snu lekarze w krajach zachodnich przepisują leki nasen-

ne z kategorii benzodiazepin. Zażywa je niemal cztery miliony Fran-

cuzów. Według HAS (fr. la Haute autorite de Sante – francuski Wysoki 

Urząd ds. Zdrowia) tego rodzaju leki są skuteczne tylko doraźnie, mają 

działanie ograniczone i niewystarczające, jeśli są stosowane dłużej niż 

miesiąc! 

Ci sami eksperci twierdzą, że obecnie leki przepisywane są na zbyt dłu-

gie okresy (od kilku miesięcy do kilku lat), a powinny być ograniczone 

do czterech tygodni.

Francja jest w grupie krajów o bardzo dużym spożyciu benzodiaze-

pin. Ilość recept na te leki w ostatnim okresie zaskakująco wzrosła. Te 
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środki mogą pogarszać pamięć, koncentrację, powodować zaburze-

nia równowagi, jednocześnie zwiększając ryzyko upadków i wypad-

ków drogowych.

Roślinna pomoc na bezsenność

Wielu specjalistów twierdzi, że na bezsenność nie powinno się w pierw-

szej kolejności wdrażać farmakoterapii, ale terapię poznawczo-beha-

wioralną (CBT) prowadzoną przez specjalistów z zakresu psychologii.

Udowodniono doświadczalnie, że skutecznym sposobem na zaburze-

nia snu są również inne oryginalne metody, takie jak sofrologia, medy-

tacja uważności (MBSR), EFT (Emotional Freedom Techniques), hipno-

za ericksonowska i autohipnoza.

Na dobry sen... pozłotka albo nic!

Rośliną, która niezwykle skutecznie pozwoli zasnąć, jest niewątpliwie 

pozłotka kalifornijska (Eschscholtzia californica). To prawdopodobnie 

najlepsza roślina o działaniu nasennym, która jest powszechnie do-

stępna i bezpieczna. Na drugim miejscu jest spokrewniony z nią mak 

polny, o łagodniejszym, ale równie skutecznym działaniu.

W przypadku zaburzeń snu, niezależnie od ich rodzaju i przyczyny, 

jedną z tych dwóch roślin z rodziny makowatych stosuj jako terapię 

podstawową. Możesz dołączyć do tej kuracji dodatkowe rośliny, któ-

re podajemy w dalszej części tekstu, lub stosować tylko pozłotkę albo 
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tylko mak polny. W każdym przypadku najpierw skonsultuj to z leka-

rzem. Bądź spokojny, nie ma żadnego ryzyka uzależnienia od pozłotki 

kalifornijskiej ani od maku polnego (w przeciwieństwie do spokrewnio-

nego z nimi maku lekarskiego zawierającego opium). Preparaty z po-

złotki i maku polnego są legalne i dostępne bez recepty.

ABY SEN BYŁ REGENERUJĄCY

 › Nie jedz zbyt obfitej ani zbyt późnej kolacji.

 › Unikaj ostrych serów, tłustych potraw, grzybów i potraw smażonych, 

gdyż są ciężkostrawne.

 › Po kolacji odczekaj co najmniej godzinę, zanim położysz się spać.

 › Wieczorem nie stosuj środków pobudzających ani alkoholu, gdyż pogar-

szają jakość snu.

 › Ćwiczenia fizyczne wykonuj w pierwszej części dnia.

 › Przed snem idź na spokojny spacer lub zrób relaksację.

 › W miarę możliwości wstawaj i kładź się spać o stałych porach.

 › Umebluj sypialnię tak, abyś czuł się w niej dobrze.

 › Przed snem przygotuj sypialnię tak, aby było w niej zupełnie ciemno. Nie 

korzystaj wieczorem z żadnych urządzeń z podświetlanym ekranem, co 

ułatwi wydzielanie się melatoniny.

 › Praktykuj ćwiczenia medytacyjne, które pobudzają wewnętrzną produk-

cję melatoniny.
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OSTROŻNIE!

Następujące rośliny mogą zakłócać sen, dlatego powinieneś bezwzględnie uni-

kać ich spożycia w drugiej połowie dnia: różeniec górski, herbata, kawa, yerba 

mate, guarana, żeń-szeń.

POZŁOTKA KALIFORNIJSKA

Pochodzenie: Ameryka, Chile, południowo-zachodnia Francja

Botanika: gatunek Eschscholtzia californica, rodzina makowate

Wykorzystywana część rośliny: części nadziemne, korzenie

Główne substancje aktywne: alkaloidy różnego rodzaju

Pierwotnie używali jej Indianie jako roślinę leczniczą o szerokim spektrum dzia-

łania. Szybko stała się niezwykle popularna wśród osadników, którzy leczyli nią 

zaburzenia snu. Należy do tej samej rodziny co mak lekarski. Zawiera alkaloidy, 

które ułatwiają zasypianie. Koniecznie powinieneś przestrzegać przeciwwska-

zań, a te dotyczą kobiet w ciąży, kobiet karmiących, małych dzieci oraz osób 

chorujących na jaskrę. Pozłotka kalifornijska u niektórych może zadziałać od 

razu, a czasem potrzeba tygodnia lub dwóch.

Sposób użycia: Nalewka (fr. teinture-mere™) – wyciąg alkoholowy ze świeżych 

roślin: od 50 do 100 kropli wieczorem, powtórzyć w razie wybudzenia się w nocy. 

Albo wyciąg płynny: wieczorem 10 do 20 kropli na szklankę wody. Albo roztwór 

glicerynowy bez cukru i bez alkoholu, np. wyciąg standaryzowany EPS® z po-

złotki kalifornijskiej: od 1 do 2 łyżeczek wieczorem.

W Polsce te preparaty nie są dostępne – dostaniesz je bez problemu w sprzeda-
ży internetowej.
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MAK POLN Y

Pochodzenie: Europa

Botanika: gatunek Papaver rhoeas, rodzina makowate

Wykorzystywana część rośliny: kwiaty

Główne składniki aktywne: naturalny opiat: readyna

O maku polnym i jego właściwościach uspokajających i przeciwkaszlowych pisał 

już Dioskurydes w I wieku n.e. Mak polny wchodzi w skład słynnej herbatki „pi-

sane aux quatre fleurs” (z fr. Herbatka czterokwiatowa) na dolegliwości oskrze-

lowe, płucne, znanej od ponad dwustu lat (w Polsce niedostępna). To roślina 

pochodząca z rejonów Morza Śródziemnego, należy do rodziny makowatych, 

podobnie jak pozłotka kalifornijska. Urodziwe płatki maku polnego zawierają al-

kaloidy o właściwościach łagodnie uspokajających i przeciwlękowych. Wynika to 

z ich oddziaływania na receptory GABA w mózgu1. Przeciwwskazania zasadni-

czo dotyczą kobiet w ciąży, karmiących oraz dzieci poniżej 7. roku życia.

Sposób użycia: Nalewka (fr. teinture-mere™) – wyciąg alkoholowy ze świeżych 

roślin: od 50 do 100 kropli wieczorem, powtórzyć w razie wybudzenia się w nocy 

(w Polsce niedostępna). Albo napar z płatków: 5 g suchych kwiatów zaparzaj 

w 250 ml wody przez 10 minut (do samodzielnego wykonania).

1 GABA to chemiczny przekaźnik występujący w dużej ilości w mózgu. Jego naturalną funkcją jest 
zmniejszanie aktywności nerwowej receptorów neuronów, do których się przyłącza. W ten sposób 
obniża np. strach lub lęk (objawiające się nadmiernym pobudzeniem neuronów).
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Trzy kolejne rośliny na problemy ze snem

Lipa, griffonia i kozłek lekarski (waleriana). Każdą z tych trzech roślin 

możesz z powodzeniem łączyć z opisaną wyżej pozłotką lub z ma-

kiem polnym.

Najlepsze zestawy

 ¾ Na lekkie lub dopiero początkowe problemy ze snem oraz dla osób 

bardziej wrażliwych: mak polny + lipa (napar z mieszaniny obu tych 

roślin).

 ¾ Na problemy ze snem wynikające z zaburzeń lękowych: pozłotka 

lub mak polny + kozłek lekarski.

 ¾ Na zaburzenia snu powiązane z kompulsywnym jedzeniem lub ze 

stanem przygnębienia: pozłotka lub mak polny + griffonia.

 ¾ Na nawracające zaburzenia snu lub związane ze zmianą strefy cza-

sowej przy podróży zagranicznej: pozłotka + griffonia.
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LIPA

Pochodzenie: Europa i Azja Mniejsza

Botanika: gatunki Tilia cordata (lipa drobnolist-

na) Mill. oraz T. platyphyllos (lipa wielkolistna) 

Scop, rodzaj lipa, rodzina lipowate

Wykorzystywana część rośliny: kwiaty i podsadki (rodzaj 

liści, z których wyrasta kwiatostan)

Główne składniki aktywne: flawonoidy, olejek eteryczny

Już od XVI wieku na gorączkę i na obrzęki pochodzenia sercowego stosowano 

korę lipy i biel lipy. Obecnie najbardziej popularne są herbatki lipowe sporządza-

ne z suszonych kwiatów i liści, które stosuje się na stany lękowe i niewielkie za-

burzenia snu. Lipa działa lekko uspokajająco i przeciwlękowo, z uwagi na oddzia-

ływanie na receptory GABA w mózgu.

Sposób użycia: Napar z kwiatów lub z podsadek: 2 łyżeczki na 250 ml wody, 

zaparzaj nie dłużej niż 10 minut. Zachowaj ostrożność, aby nie użyć zbyt dużej 

dawki ani nie zaparzać za długo, ponieważ zbyt mocny napar może utrudnić 

zasypianie.
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 ¾

KOZŁEK LEKARSKI

Pochodzenie: Europa, Azja i Ameryka Północna

Botanika: gatunek Valeriana officinalis, rodzina 

kozłkowate

Wykorzystywana część rośliny: korzeń i kłącze

Główne substancje aktywne: wale-potriaty, flawonoidy (metyloapigenina i he-

sperydyna)

Już Hipokrates zalecał go na bezsenność. W tradycyjnej medycynie chińskiej 

i medycynie ajurwedyjskiej także uznawano tę roślinę za środek uspokajający 

oraz ułatwiający sen. Jego substancje czynne, w tym kwas walerenowy, działają 

bezpośrednio na układ nerwowy jako środek lekko uspokajający, a także zmniej-

szają poziom stresu i lęków.

Sposób użycia: Napar lub odwar, 20 g kozłka lekarskiego na litr. Zaparzaj 15 mi-

nut i wypij po odcedzeniu. Roztwór glicerynowy bez cukru i bez alkoholu, np. 

wyciąg standaryzowany EPS®, 1 lub 2 łyżeczki wieczorem.

W Polsce dostępne są głównie krople walerianowe.
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Najlepsze olejki eteryczne na sen

Olejki eteryczne wykorzystywane przy zaburzeniach snu mają w skła-

dzie związki należące do dwóch grup biochemicznych. Pierwsza z nich 

to estry aromatyczne, na czele z octanem linalilu, a druga to alkohole 
monoterpenowe, na czele z linalolem. Te związki chemiczne hamu-

ją tzw. sympatyczny układ nerwowy, odpowiadający w organizmie 

za stan czuwania.

Obecnie wiadomo, że octan linalilu i linalol to silne regulatory autono-

micznego układu nerwowego, ułatwiające wyciszenie się i zasypianie. 

Aby maksymalnie wykorzystać ich składniki aromatyczne, najlepiej po-

dawać je przez drogi oddechowe i skórę. Działają wówczas szybciej 

niż po podaniu doustnym.

Nie ma żadnych przeciwwskazań stosowania obu tych olejków ete-

rycznych. Mogą z nich korzystać nawet kobiety w ciąży i małe dzieci.
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LAWENDA LEKARSKA

Pochodzenie: Francja, basen Morza Śródziemnego

Botanika: gatunek Lavandula angustifolia, rodzina jasno-

towate

Wykorzystywana część rośliny: kwitnące szczyty pę-

dów

Główne składniki aktywne: octan linalilu, linalol

Pierwsze miejsce na świecie w produkcji lawendy lekar-

skiej dla przemysłu kosmetycznego i higieny ciała zajmuje 

Francja. Najlepsze olejki eteryczne znajdziemy w kwiatach ro-

snących w rejonie Prowansji, zbieranych w lipcu i w sierpniu. 

Zwykłe wdychanie tych związków aromatycznych reguluje i wycisza nasz układ 

nerwowy, a także ułatwia zasypianie i prawidłowy sen. Rozsądnym wyborem są 

ekologiczne olejki eteryczne z lawendy. Purystom polecamy huile essentielle de 

lavande de Haute-Provence, czyli olejek eteryczny z lawendy wąskolistnej z Gór-

nej Prowansji, olejek objęty systemem ochrony nazw (fr. Appellation controlee). 

W przypadku zaburzeń snu możesz wąchać lawendę bezpośrednio z buteleczki 

lub z chusteczki, na którą nanosisz 2 krople olejku. Możesz przygotować na noc 

sypialnię, rozpylając przed snem olejek za pomocą nienagrzewającego się ato-

mizera.
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OLEJEK ETERYCZNY PETIT GRAIN BIGA 

RADE (POMARAŃCZA GORZKA)

Pochodzenie: Tunezja, Włochy, Egipt, 

Ameryka

Botanika: gatunek (podgatunek) Citrus 

aurantium ssp. aurantium, rodzina rutowate

Wykorzystywana część rośliny: liście

Główne składniki aktywne: octan linalilu, linalol

Olejek eteryczny petit grain bigarade wytwarzany jest z liści pomarańczy gorz-

kiej. Wspaniale reguluje układ nerwowy, szczególnie wskazany na problemy 

z zasypianiem wynikające ze stresu i zdenerwowania.

Podobnie jak lawendę lekarską, możesz wdychać olejek bezpośrednio, po nasą-

czeniu nim chusteczki, a także zastosować rozpylacz.
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Moc zapachów tuż przy łóżku!

Rozpylacz z olejkami eterycznymi

Na około pół godziny przed pójściem spać użyj w sypialni następującej 

mieszanki:

 ¾ Olejek eteryczny z lawendy lekarskiej Lavandula angustifolia 5 kropli,

 ¾ Olejek eteryczny z liści pomarańczy gorzkiej Citrus aurantium 5 kropli.

Do stosowania miejscowego

 ¾ Olejek eteryczny z lawendy lekarskiej Lavandula angustifolia 2 krople.

 ¾ Olejek eteryczny z liści pomarańczy gorzkiej Citrus aurantium 2 krople.

Przed położeniem się spać wymieszaj olejki w jednej łyżeczce oleju ro-

ślinnego i nanieś 3 krople otrzymanej mieszaniny na splot słoneczny.

GEMMOTERAPIA, CZYLI PĄCZKI ROŚLINNE NA DOBRY SEN

 › Macerat glicerynowy z pączków figowca Ficus carica, w rozcieńczeniu 1D:  

50 kropli dziennie, podawane wieczorem (lub macerat-mere 5 kropli dzien-

nie. Aby powstał macérât-mere, macerowuje się pączki w roztworze wodno-

-glicerynowo-alkoholowym, a następnie filtruje).

 › Macerat glicerynowy ze świeżych pączków lipy srebrzystej Tilia tomen-

tosa 1D: 50 kropli dziennie, podawane wieczorem (lub macerat-mere  

5 kropli dziennie).
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Top 6 na sen

Roślina Część 
rośliny Forma Dawkowanie Uwagi

Pozłotka kalifornijska 
Eschscholtzia californica

Szczytowe
części 

nadziemne

EPS
(standaryzowany
wyciąg roślinny)

1 do 2 łyżeczek, 
wieczorem

Nie stosować 
w czasie ciąży, 
karmienia i przy 

jaskrze

Mak polny 
Papaver rhoeas

Płatki Napar
5 g na 250 ml 

wody,
wieczorem

Nie stosować 
w czasie ciąży, 

karmienia

Lipa 
Tilia cordata

Kwiaty, 
podsadki 

(kwiatostan)
Napar

2 łyżeczki 
na 250 ml wody, 

wieczorem

Nie zaparzać 
zbyt długo

Kozłek lekarski 
Valeriana officinalis

Korzeń
EPS

(standaryzowany
wyciąg roślinny)

1 do 2 łyżeczek, 
wieczorem

Zalecana 
ostrożność 

u osób 
prowadzących 

pojazdy

Pomarańcza
gorzka
Citrus aurantium  
ssp aurantium Liście Olejek eteryczny

5–10 kropli do 
rozpylacza

Lawenda lekarska 
Lavandula  
angustifolia  
ssp angustifolia

Kwitnące 
szczyty
pędów

Olejek eteryczny
5–10 kropli do 

rozpylacza

dr Franck Gigon
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Rośliny lecznicze, które nokautują 

zmęczenie

Czy znajdujesz się w gronie 64% Francuzów, którzy twierdzą, 
że odczuwają zmęczenie przez cały dzień, od samego rana? 
Jeśli tak, czy znasz powody tego zmęczenia? Czy trudno Ci 
utrzymać tempo, jakie zostało narzucone przez nasze współ-
czesne społeczeństwa? A może dochodzisz do siebie po jakiejś 
chorobie, a powrót do zdrowia okazuje się jednak trudniejszy 
niż się spodziewałeś?

Zmęczenie jest jednym z najczęstszych powodów wizyty u lekarza. 

W ponad połowie przypadków przyczyna nie zostanie rozpoznana, 

na szczęście zmęczenie prawdopodobnie ustąpi samoistnie w ciągu 

kilku tygodni. Jeśli jednak utrzymuje się dłużej niż trzy miesiące, za-

wsze konieczne jest badanie fizykalne, a często także szereg dodat-

kowych badań.

Różne definicje indywidualnych odczuć

Zmęczenie nie jest chorobą samą w sobie. Opisywane jest jako uciążli-

we odczucie znużenia lub wyczerpania, które wynika głównie ze zbyt 

dużego wysiłku i ma nas skłonić do odpoczynku i regeneracji. Jeszcze 

inni definiują zmęczenie jako spadek sił w następstwie ciężkiej pracy 

lub w wyniku zaburzeń stanu funkcjonalnego.



- 92 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

Sześć przyczyn, które należy wyeliminować

Stres: łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Stres to plaga współczesne-

go życia i główne źródło zmęczenia. Wraz ze stresem groźne jest tak-

że wypalenie zawodowe. Tym bardziej że zdaniem specjalistów ten 

zaawansowany stan wyczerpania łatwiej rozpoznać u innych ludzi niż 

u samego siebie.

Skutki uboczne leków: zmęczenie mogą wywoływać przede wszyst-

kim leki z grupy leków psychotropowych, np. przeciwdepresyjne, prze-

ciwlękowe oraz… nasenne! Jeśli chodzi o inne leki stosowane przez 

długi lub średnio długi okres, sprawdź w ulotce, jakie mają skutki nie-

pożądane, albo zapytaj lekarza.

Rozregulowana tarczyca: ten zlokalizowany w przedniej części szyi 

Zmęczenie czy astenia?

Jeśli zmęczenie jest nieproporcjonalne do wydatkowanej energii i nie ustępu-

je pod wpływem odpoczynku, mówimy raczej o astenii. Wiąże się ona zwykle 

z poczuciem, że nie jest się w stanie sprostać swoim obowiązkom.

Podobnie jak w przypadku zmęczenia, astenia może dotyczyć stanu fizycznego 

i psychicznego
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gruczoł w kształcie motyla jest jak dyrygent dla metabolizmu zacho-

dzącego w naszych komórkach. Dysfunkcja tarczycy może spowolnić 

cały organizm, powodując odczuwanie zimna, zaparcia, zmęczenie, 

przygnębienie…

Wystarczy udać się do lekarza i sprawdzić poziom hormonów tarczy-

cy, co pozwoli szybko postawić diagnozę i ewentualnie wprowadzić 

leczenie.

Bezdech senny: może dotyczyć od 4% do 5% populacji. Polega na zakłó-

cających sen mimowolnych zatrzymaniach oddechu na kilka sekund. 

Skutki bezdechu sennego: zmęczenie po przebudzeniu, bóle głowy 

i senność w ciągu dnia. W dłuższej perspektywie możliwe są kompli-

kacje sercowo-naczyniowe, depresja, a nawet ryzyko spowodowania 

wypadku drogowego.

Zaburzenia metaboliczne: niedobór witaminy D, niedobór żelaza lub 

stan hipoglikemii mogą powodować nawracające zmęczenie. Warto, 

aby lekarz sprawdził te ewentualne przyczyny.

Nietolerancja pokarmowa: niektóre pokarmy mogą powodować 

przewlekły, „ukryty” stan zapalny jelit. Nadmierna stymulacja układu 

odpornościowego wywołuje zmęczenie.

U naturopatów i specjalistów z zakresu mikroodżywiania można wy-

pełnić kwestionariusze i wykonać badania krwi (na obecność IgG), któ-

re pozwalają rozpoznać nietolerancje pokarmowe i je leczyć (za po-
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mocą tzw. diety rotacyjnej lub eliminacyjnej).

Po rozpoznaniu przyczyny zmęczenia oraz, w razie konieczności, 

po wdrożeniu leczenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspomóc na-

turę kilkoma odpowiednio dobranymi roślinami leczniczymi.

Zioła zmniejszające zmęczenie

„Chcę, ale nie mogę” czy „Mógłbym, ale mi się nie chcę”? Niekiedy trud-

no odróżnić zmęczenie fizyczne 

od psychicznego, ponieważ jedno 

wywołuje drugie, a po pewnym 

czasie nakładają się na siebie.

Aby nie musieć wybierać, na jaki 

rodzaj zmęczenia chcemy od-

działywać, mamy do dyspozycji 

przede wszystkim dwie rośliny 

lecznicze: eleuterokok, zwany 

także żeń-szeniem syberyjskim, 

oraz różeniec górski. Obie bardzo 

dobrze sprawdzą się w obu przy-

padkach.

Jeśli zmęczenie jest czysto fizycz-

ne, bardziej wskazany będzie 

żeń-szeń właściwy. Jeśli jednak 

Różeniec górski 

Rhodiola rosea

Gruboszowate

Obszar występowania: Europa, Azja 

i Ameryka Północna

Wykorzystywana część: korzeń

Główne składniki aktywne: salidro-

zyd, rozawina, rodiozyna, rodiolina
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chodzi o zmęczenie psychiczne, w pierwszej kolejności warto sięgnąć 

po bakopę drobnolistną lub miłorząb japoński – udowodniono zresz-

tą, że pomagają również w przypadku zmęczenia fizycznego.

W dawnych czasach różeniec górski zasłynął jako roślina dodająca sił 

i wigoru Wikingom. Zaliczamy ją do roślin nazywanych „adaptogena-

mi”. Zgodnie z rosyjską definicją taka roślina pozwala wytrzymać każ-

dy rodzaj stresu, umożliwiając szybką adaptację zarówno pod wzglę-

dem fizjologicznym, jak i psychicznym. 

Badania naukowe wykazały skuteczność różeńca górskiego w przy-

padku wypalenia zawodowego. Z jeszcze wcześniejszych doświad-

czeń wynika, że ta roślina może poprawiać nastrój, gdyż pobudza pro-

dukcję dopaminy i serotoniny w mózgu. Różeniec górski jest dostępny 

w postaci tabletek zawierających ekstrakt suchy, standaryzowany 

na zawartość rozawiny i salidrozydu. Nie stosuj w drugiej połowie dnia, 

ponieważ może wywoływać zaburzenia snu. Przeciwwskazaniem do 

stosowania różeńca górskiego jest ciąża, karmienie piersią, a także za-

burzenia afektywne dwubiegunowe.
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Eleuterokok kolczasty, zwany żeń-szeniem syberyjskim, to krzew 

o ostrych kolcach, który w Chinach stosowany jest od ponad czterech 

tysięcy lat. Jego korzenie mają cenne właściwości lecznicze, dobrze 

przebadane przez Rosjan od lat 50. XX wieku. Z powodzeniem ko-

rzystali z niego pierwsi kosmonauci, a także ludność, która ucierpiała 

wskutek katastrofy w Czarnobylu.

Jest rośliną adaptogenną, podobnie jak żeń-szeń właściwy i różeniec 

górski. Poprawia zdolność organizmu do obrony przed wszelkiego 

rodzaju agresją, zarówno natury fizykochemicznej, psychicznej, zwią-

zanej ze zmianami pogody, jak i mikrobiologicznej. Randomizowane 

badania naukowe wykazały, że eleuterokok znacząco zmniejsza zmę-

czenie u osób starszych.

Nie należy go stosować w drugiej połowie dnia ani w przypadku nie-

kontrolowanego nadciśnienia tętniczego. Nie należy go podawać dzie-

ciom poniżej 12. roku życia, kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

Eleuterokok kolczasty 

Eleutherococcus senticosus

Araliowate

Obszar występowania: Chiny, Rosja (Syberia)

Wykorzystywana część: korzeń

Główne składniki aktywne: saponiny (eleutero-

zydy), glikany, witaminy
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W nazwie Panax ginseng słowo panax oznacza dosłownie „pana-

ceum”. W tradycyjnej medycynie chińskiej żeń-szeń stosowany jest od 

kilku tysięcy lat. Zalecany osobom, które chcą żyć długo i w dobrym 

zdrowiu. To roślina adaptogenna przeciwdziałająca zmęczeniu par ex-

cellence. Dowiedziono, że może przywracać równowagę w układzie 

nerwowym. Zalecana przy

spadku witalności, pozwala szybko przywrócić tonus i poprawić kon-

centrację, co potwierdzają badania wśród koreańskich sportowców. 

Żeń-szeń dzięki zawartych w nim ginsenozydom chroni komórki ner-

wowe, poprawia pamięć i funkcje intelektualne.

Ze względu na możliwe działanie hormonalne typu estrogennego 

żeń-szenia nie powinny stosować dzieci, kobiety w ciąży lub karmią-

ce piersią. Podobne zalecenia ostrożności dotyczą zasadniczo także 

osób chorych na nowotwór hormonozależny. Uwaga, żeń-szeń może 

nasilać apetyt. Jeśli jest zażywany w dużych dawkach lub przez zbyt 

Żeń-szeń właściwy 

Panax ginseng

Araliowate

Obszar występowania: Europa, Azja i Ameryka 

Północna

Wykorzystywana część: korzeń

Główne składniki aktywne: saponozydy nazywa-

ne ginsenozydami
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długi okres, może wywołać wzrost ciśnienia tętniczego. Nie stosuj 

w drugiej połowie dnia. 

Bakopę drobnolistną wykorzystuje się w ajurwedzie już od ponad pię-

ciu tysięcy lat jako lekarstwo na ośrodek twórczej aktywności, jakim 

jest mózg. Wielokrotnie już udowodniono jej neuroprotekcyjne właści-

wości. Poprawia funkcje poznawcze i intelektualne, a najnowsze do-

świadczenia prowadzone na zwierzętach wykazują, że zmniejsza tak-

że zmęczenie fizyczne spowodowane intensywnym wysiłkiem. Inne 

badania potwierdzają wpływ tej rośliny na metabolizm w komórkach 

mięśni, co wpływa na lepsze wydatkowanie energii w trakcie wysiłku 

fizycznego i zmniejsza zmęczenie.

Warto wiedzieć, że działanie bakopy na ogół odczuwalne jest dopiero 

po kilku tygodniach. Odradza się jej stosowanie u kobiet w ciąży lub 

karmiących piersią, a także w przypadku niedrożności dróg moczo-

wych. 

Bakopa drobnolistna 

Bacopa monnieri

Trędownikowate

Obszar występowania: Chiny,

Indie, Nepal, Sri Lanka, Kuba, Floryda

Wykorzystywana część: liście

Główne składniki aktywne: flawonoidy, bakozydy A i B
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Uwaga na interakcje z fenotiazyną, lekiem lekiem z grupy neurolepty-

ków.

To najstarsze żyjące drzewo. Istniało jeszcze przed dinozaurami. Jego 

wyjątkowa długowieczność i niezwykła wytrzymałość pozwoliły mu 

przetrwać zmiany klimatu i uprzemysłowienie.

Mocny jak dąb… lub raczej dzięki niemu!

Przeprowadzono badanie, w którym oceniano wpływ wyciągu z francuskiego 

drewna dębu (Robuvit®) na zespół wypalenia zawodowego u pacjentów ze 

stwierdzonym znacznym zmęczeniem i wysokim poziomem stresu oksydacyj-

nego. Wykazano, że 4-tygodniowa suplementacja w dawce 300 mg dziennie 

skutecznie pomaga w przypadku przewlekłego zmęczenia, stresu pourazowe-

go i rekonwalescencji.

Miłorząb dwuklapowy 

Ginkgo biloba

Miłorzębowate

Obszar występowania: Azja,

Europa i Ameryka Północna

Wykorzystywana część: liście

Główne składniki aktywne: flawonoidy, ginkgoli-

dy, bilobalidy
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Najstarsze zastosowanie Ginkgo w medycynie sięga ponad dwóch 

tysięcy lat, w Chinach. Obecnie od ponad dwudziestu lat zaleca się 

i stosuje miłorząb dwuklapowy w przypadku otępienia (demencji) i za-

burzeń poznawczych, ponieważ działa silnie antyoksydacyjnie na ścia-

ny naczyń krwionośnych i poprawia przepływ krwi, szczególnie na po-

ziomie mikrokrążenia. Ułatwia przekazywanie impulsów nerwowych. 

W 2002 roku powstało rosyjskie badanie, które wykazało, że miłorząb 

przeciwdziała astenii u osób cierpiących na pourazowe zaburzenia 

psychogenne. Nie zaleca się go w trakcie ciąży i karmienia piersią.

Eksperci zalecają spożywanie standaryzowanego ekstraktu o nazwie 

EGB 761, który zapewnia optymalne stężenie składników aktywnych. 

Należy przerwać stosowanie Ginkgo czterdzieści osiem godzin przed 

operacją chirurgiczną. Teoretycznie możliwe są interakcje z lekami 

przeciwdziałającymi tworzeniu się zakrzepów, np.aspiryną, ponieważ 

miłorząb może sprzyjać krwawieniom.

Rośliny lecznicze przydatne w rekonwalescencji

Rekonwalescencja to okres przejściowy pomiędzy zakończeniem cho-

roby a odzyskaniem zdrowia. To czas powracania do zdrowia, regene-

racji. Odczuwane zmęczenie można wówczas w dużej mierze zwal-

czyć za pomocą mikroalg, a także dzięki roślinom leczniczym, które 

niestety zbyt rzadko są do tego celu wykorzystywane.

Chlorella i spirulina należą do mikroskopijnych alg, czyli organizmów 

żywych istniejących na powierzchni Ziemi od miliardów lat i mających 
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wiele odmian, chociaż bardzo niewiele z nich nadaje się do spożycia. 

Chlorella i spirulina stały się podstawowym pożywieniem niektórych 

ludów, np. Azteków w Meksyku czy ludności Kanembu zamieszkują-

cej okolice jeziora Czad. Oni intuicyjnie wiedzieli, jak ważnym źródłem 

energii są te mikroalgi. Nauka potwierdziła wyjątkowy skład, unikalne 

ilości białek, witamin, mikro- i makroelementów, ochronnych barwni-

ków oraz niezbędnych kwasów tłuszczowych.

Chlorella

Chlorella pyrenoidosa, C. vulgaris, Zielenice

Obszar występowania: Azja,

Europa i Ameryka Północna

Suszona mikroskopijna alga słodkowodna 

Główne składniki aktywne: mikroelementy, barwniki (chlorofil +++),karoteno-

idy, polisacharydy, białka, niezbędne kwasy tłuszczowe

Spirulina 

Spirulina pacifica, S. platensis

Cyjanobakterie

Obszar występowania: Chile, Chiny, Kuba, Afryka Za-

chodnia, Grecja, Korsyka itd.

Suszona mikroskopijna alga słod-kowodna 

Główne składniki aktywne: mikro-elementy, barwniki (fikocyjanina +++), karote-

noidy, niezbędne kwa-sy tłuszczowe, białka 
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Badania naukowe potwierdzają, że warto stosować spirulinę i chlorel-

lę w przypadku zmęczenia fizycznego, zmęczenia psychicznego i stre-

su oksydacyjnego.

Mikroalgi mają naturalną zdolność przechwytywania zanieczyszczeń 

środowiska, dlatego zanim je spożyjemy, musimy koniecznie spraw-

dzić, czy posiadają odpowiedni certyfikat jakości, który gwarantuje 

zgodność z restrykcyjnymi normami określonymi przez właściwe insty-

tucje zdrowia publicznego. Najlepiej byłoby, aby pochodziły z hodowli 

w zbiornikach zlokalizowanych w środowisku chronionym i zasilanych 

źródłem wody mineralnej zdatnej do picia, wolnej od zanieczyszczeń, 

bakterii, metali ciężkich, innych alg oraz ciał obcych. Co do zasady tych 

mikroalg nie powinny spożywać dzieci i osoby, które mają problem 

z nerkami.

Pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica

Pokrzywowate

Obszar występowania: Azja, Eu-ropa i Ameryka 

Północna

Wykorzystywana część: liście

Główne składniki aktywne: wita-mina C, żelazo+++, 

wapń, mag-nez, chlorofil itd.
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Liście pokrzywy są szczególnie bogate w witaminę C i bioprzyswajalne 

żelazo. Zawierają również wiele innych mikroskładników odżywczych, 

niezbędnych w okresie rekonwalescencji. Ta roślina czyni cuda w pro-

cesie powracania do zdrowia po chorobie. Jako trzytygodniową kura-

cję pij sok z pokrzywy: zmiksowane trzy łyżki świeżych liści pokrzywy, 

trzy razy dziennie. Albo napar z takiej samej ilości suszonych liści, pij 

regularnie przez cały dzień.

Top 8 przeciwko zmęczeniu

Roślina Część
rośliny

Wskaza-
nia Postać Dawkowa-

nie

Uwagi: kuracje 
powinny trwać  

co najmniej  
4–6 tygodni!

Bakopa robnolistna 
Bacopa monnieri

Liście
Zmęczenie
psychiczne

Ekstrakt
suchy

Nalewka

1 kapsułka   
300 mg, 2 razy 

dziennie 60 
kropli  2 razy 

dziennie

Przeciwwskazania:   
ciąża, karmienie piersią, 
kamica moczowa, zaży-

wanie fenotiazyny

Eleuterokok kolczasty
Eleutherococcus
senticosus

Kłącze
Zmęczenie
psychiczne
i fizyczne

Ekstrakt
suchy

Nalewka

1 kapsułka 
300 mg, rano 
i w południe  1 
łyżeczka rano   
i w południe

Przeciwwskazania: ciąża,  
karmienie piersią, dzieci  

poniżej 12. roku życia,  
nieuregulowane  nadci-

śnienie tętnicze.   
Nie stosować wieczorem

Miłorząb dwuklapowy
Ginkgo biloba

Liście
Zmęczenie
psychiczne

Ekstrakt 
standaryzo-

wany
EGB 761

Tanakanâ

1 pipeta 3 razy 
dziennie

Przeciwwskazania: ciąża,  
karmienie piersią, 48 go-
dzin przed operacją, za-

żywanie leków Sintrom®, 
Plavix®  lub aspiryny

Różeniec górski
Rhodiola rosea

Korzeń
Zmęczenie
psychiczne
i fizyczne

Ekstrakt
suchy

1 tabletka  
150–300 mg, 
rano i w połu-

dnie

Nie stosować wieczo-
rem. Przeciwwskazania: 
ciąża, karmienie piersią, 
zaburzenia afektywne 

dwubiegunowe
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Roślina Część
rośliny

Wskaza-
nia Postać Dawkowa-

nie

Uwagi: kuracje 
powinny trwać  

co najmniej  
4–6 tygodni!

Żeń-szeń właściwy
Panax ginseng

Korzeń
Zmęczenie

fizyczne
Ekstrakt

suchy
400 mg 2 razy 

dziennie

Przeciwwskazania: 
ciąża, kar-mienie piersią, 
nieuregulowane nadci-
śnienie tętnicze, nowo-
twór hormonozależny. 
Nie podawać dzieciom 
poniżej 12. roku życia. 

Nie stosować wieczorem

Chlorella
Chlorella pyrenoidosa

Mikroalgi
Rekonwa-
lescencja

Proszek
Tabletki

Od 3 do 10 
g  dziennie, 

maksy-malnie 
przez   

2 miesiące

Przeciwwskazania: 
problemy z nerkami, 

hemochromatoza. Nie 
podawać dzieciom

Spirulina
Spirulina platensis

Mikroalgi
Rekonwa-
lescencja

Proszek
Tabletki

Od 3 do 10 
g  dziennie, 

maksy-malnie 
przez   

2 miesiące

Przeciwwskazania: 
problemy z nerkami, 

hemochromatoza. Nie 
podawać dzieciom

Pokrzywa zwyczajna
Urtica dioica

Liście
Rekonwa-
lescencja

Napar
z suszonych

liści

3 łyżki liści 
na 500 ml 

wody
Brak przeciwskazań

dr Franck Gigon
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Postanowione, tym razem 

schudnę raz na zawsze!

Niektórzy mogliby zjeść cały słoik konfitur razem z opakowa-
niem i nie przytyją ani grama, a inni tyją od samego patrzenia 
na nie… Nie ma sprawiedliwości, jeśli chodzi o tycie.

Najtrudniejsze nie zawsze bywa to, aby schudnąć, ale aby po-
tem ponownie nie przytyć!

Problem zbyt dużej masy ciała stał się już zjawiskiem społecznym, któ-

re ma wiele przyczyn. I niepokoi coraz bardziej, a tzw. otyłość olbrzy-

mia występuje coraz częściej i u coraz młodszych osób!

Jeśli chcesz sprawdzić, jak sytuacja wygląda u Ciebie, zamiast wagi bar-

dziej przyda się kalkulator. Oprócz kryteriów wizualnych, pierwszym 

punktem odniesienia jest wskaźnik masy ciała (BMI). Aby go obliczyć, 

wystarczy podzielić swoją masę ciała w kilogramach przez wzrost 

w metrach podniesiony do kwadratu.

Przykładowo, jeśli ważysz 55 kg i masz 1,63 m wzrostu, kalkulacja wy-

gląda następująco: 55/(1,63 × 1,63) = 20,70. 

Otrzymana liczba sama w sobie niewiele mówi, jednak gdy porównasz 

ją do następujących wartości, wszystkie stanie się jasne:
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Masa ciała BMI
Obwód w talii*

Komentarz
Kobiety Mężczyźni

Prawidłowa <25 <80 <95
Prawidłowe BMI u osoby dorosłej wynosi 
od 18,5 do 25

Nadwaga 25-30 80-90 95-100

BMI do 30 wskazuje na nadwagę,  
a powyżej 30 można już mówić 
o otyłości, która wymaga leczenia 
medycznego

Otyłość >30 >90 >100
Jeśli BMI przekracza 40, mówimy o tzw. 
otyłości olbrzymiej, która zwiększa 
ryzyko takich chorób jak cukrzyca, rak itd.

* Obwód w talii jest równie ważny, ponieważ tłuszcz w okolicach brzucha wiąże się z tzw. zespo-
łem metabolicznym.

Wprowadź dobre nawyki jak najszybciej

Nauka odpowiednich nawyków żywieniowych i zachowań powinna 

rozpocząć się już w dzieciństwie. Kluczową rolę pełnią w tym wzglę-

dzie rodzice, gdyż to oni powinni dawać dobry przykład: jeść owoce 

i warzywa, gotować zdrowe i aromatyczne posiłki, unikać kupowania 

dań gotowych, ograniczyć używanie kuchenki mikrofalowej…

Im dłużej zwlekasz, na tym większe problemy się narażasz. Odchu-

dzanie można porównać do układania wielkich puzzli, na które składa 

się zbilansowane odżywianie, ponowne uczenie się pięciu zmysłów 

i przyjemności z jedzenia, regularna aktywność fizyczna oraz dążenie 

do równowagi psychicznej!

Aby ułożyć taki rodzaj układanki, trzeba mieć silną wolę. Z wiekiem 

metabolizm spowalnia i nawet najmniejsze „pofolgowanie” może 

wywołać efekt jo-jo. W ujęciu ogólnym, fitoterapia i aromaterapia są 



- 108 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

cennym wsparciem. Nie powodują długoterminowych skutków niepo-

żądanych, chyba że ktoś zastosuje zbyt wysokie dawki lub nieodpo-

wiednio je dobierze. Pomogą uniknąć napadów niepohamowanego 

apetytu, które prowadzą do niekontrolowanego jedzenia. Należy jed-

nak uważać na wprowadzające w błąd reklamy, zachwalające zalety 

jakiejś „najnowszej rośliny” tylko dlatego, że stała się modna. Wtedy 

„cudownym efektem” zazwyczaj jest tylko odchudzenie portfela!

10 złotych zasad odchudzania

1. Pij 1,5 litra wody dziennie, wliczając w to napoje i zupy, a także ko-

niecznie herbatki ziołowe.

2. Ustal rozsądny cel odchudzania. Zbyt szybkie chudnięcie oznacza 

później szybsze przybieranie na wadze. Jeśli potrzebujesz schudnąć 

więcej niż 5 kg, udaj się do specjalisty.

3. Nie musisz „umierać z głodu”! Zbyt restrykcyjne ograniczanie kalorii 

jest powodem porażki i późniejszego przybierania na wadze.

4. Naucz się jeść żywność o niskiej gęstości kalorycznej, czyli żywność 

wypełniającą żołądek, ale dostarczającą mało energii (kalorii). Chodzi 

zwłaszcza o owoce i warzywa. Spożywaj także odpowiednie ilości pro-

duktów bogatych w błonnik, aby uniknąć zaparć.

5. Jedz o regularnych porach, w spokoju i powoli. Poczucie sytości po-

jawia się dopiero po 20 minutach od pierwszego kęsa, a my często 
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jemy zbyt szybko.

6. Prowadź dzienniczek żywieniowy, aby rozpoznać, co jest dla Cie-

bie niekorzystne, obserwować, jak zmienia się masa ciała. Waż się nie 

częściej niż raz w tygodniu, zawsze o tej samej porze dnia i w takich 

samych warunkach.

7. Wysypiaj się. Niedobór snu prowadzi do tycia. A poza tym, kiedy 

śpisz, nie myślisz o jedzeniu...

8. Wybierz regularną aktywność fizyczną, która pozwoli zachować 

równowagę fizyczną i psychiczną. Aktywność powinna być dopaso-

wana do wieku i upodobań. Nawet w trakcie codziennych czynności 

można ćwiczyć: np. sprzątać, energicznym krokiem chodzić na zaku-

py, wybierać schody zamiast windy.

9. W grupie siła! Trudno jest być samemu na diecie. Zadbaj o to, aby 

przebywać wśród osób (przyjaciół, znajomych), które są tak samo 

zmotywowane.

10. Twoje posiłki powinny być zróżnicowane, aby dieta nie była przy-

gnębiająca. Nie demonizuj niektórych produktów... Od czasu do czasu 

pozwól sobie na małe odstępstwo, ale w rozsądnej ilości. Innymi sło-

wy, jedz wszystko, ale mniej. Zmniejsz przede wszystkim ilości „szko-

dliwej żywności”, zwłaszcza cukru i soli. A najlepiej zastosuj chronood-

żywianie, czyli chronobiologię odżywiania.
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Chronoodżywianie: jak zastosować?

Chronoodżywianie uczy jeść o odpowiednich porach dnia, w zależno-

ści od pory wydzielania hormonów w organizmie.

 ¾ Rano zjadaj kwasy tłuszczowe nasycone, aby zgromadzić energię. 

Możesz przykładowo jeść pełnoziarniste pieczywo z masłem, ser, 

jajka od kur żywionych nasionami lnu. Nie jedz wtedy żadnych cia-

stek, słodyczy, konfitur, a nawet miodu... Jednym słowem, cukrów 

tzw. szybkich, o zbyt wysokim indeksie glikemicznym.

 ¾ W południe polecam spożywanie kwasów tłuszczowych omega-6 

zawartych w mięsie czerwonym, a najlepiej w mięsie białym. Do 

tego produkty skrobiowe.

 ¾ Świeże i suszone owoce jedz na podwieczorek1, który jest niezbęd-

nym posiłkiem. Do tego ewentualnie kostka czekolady, gdyż po-

może zmniejszyć ilość kalorii w trakcie kolacji.

 ¾ Wieczorem zwiększ spożycie kwasów tłuszczowych omega-3, któ-

re wbudowują się w błony komórkowe w ciągu nocy. Postaw więc 

na ryby: łosoś, a jeszcze lepiej makrela, sardynki, anchois itd. Do 

tego dowolna ilość warzyw. I koniecznie bez słodkich deserów. Pa-

miętaj, że roślinne omega-3 znajdziesz w nasionach lnu, chia, kono-

pi oraz w orzechach włoskich. Jeśli wolisz kolację wegetariańską, 

porcję ryby zastąp 4 kapsułkami oleju z ryb z zimnych mórz (zazwy-

czaj z łososia).

Podsumowując, śniadanie jedz jak król, obiad jak książę, a kolację jak 

1 Według chronoodżywiania produkty słodkie zalecane są około godziny 16.
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żebrak... I nie zapominaj o podwieczorku!

Rośliny w moim programie odchudzania

Fitoterapia może pomóc przestrzegać diety przez dość długi czas 

i bezpiecznie, a także nie dopuścić do przykrego efektu jo-jo (przykre-

go, gdyż zdarza się przytyć do poziomu wyższego niż przed dietą).

1. Oczyszczaj organy wydalnicze

Organy wydalnicze to narządy, poprzez które organizm pozbywa się 

substancji zbędnych. Proces oczyszczania tych narządów zwykle po-

woduje utratę masy ciała. Chodzi o oczyszczanie wątroby (za pomocą 

czarnej rzodkwi, dymnicy lub karczocha), nerek (za pomocą wiązówki 

błotnej, ortosyfonu) oraz skóry (za pomocą łopianu, fiołka trójbarw-

nego).

W tym przypadku najlepsze będą herbatki z tych surowców (napary 

lub odwary), ponieważ zwiększają diurezę.

Rzodkiew czarna zwiększa wydalanie żółci do dwunastnicy, przyspie-

sza przesuwanie się treści pokarmowej w jelicie, a dzięki temu prze-

ciwdziała zaparciom, jakie często występują w trakcie diety.

Uwaga! tej rośliny nie powinny stosować osoby chorujące na kamicę

żółciową. Czarną rzodkiew możesz spożywać w postaci ziołowej her-
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batki lub w postaci pranalewki (fr. teinturemere): 100 kropli z odrobiną 

wody, rano, przez jeden tydzień (w Polsce dostępne tabletki Rapha-

cholin C, ekstrakt, sok i wyciąg). Zachęcam do przygotowywania 

przystawki z czarnej rzodkwi: kroi się ją w bardzo cienkie plastry, jak 

carpaccio, marynuje w soku z cytryny i układa na odpowiednio przy-

prawionych liściach mniszka lekarskiego. Pyszne!

Ortosyfon działa moczopędnie i usuwa kwas moczowy. Ułatwia funk-

cje wydalnicze, zwłaszcza u osób w trakcie diety odchudzającej.

Zaleca się spożywanie go w postaci herbatki ziołowej sporządzanej 

z 20 g na 1 litr wrzącej wody (czas zaparzania pod przykryciem 15 mi-

nut). Po odcedzeniu spożywaj dwie filiżanki rano na czczo, następnie 

jedną filiżankę w południe i jedną o godzinie 16.

Uwaga! Ortosyfonu nie należy stosować w razie obrzęków pochodze-

nia sercowego.

2. Ogranicz apetyt 

Sięgnij po tzw. produkty hamujące łaknienie, które zawierają rozpusz-

czalny błonnik pokarmowy, niepodrażniający błony śluzowej. Te pro-

dukty – o obco brzmiącej nazwie heteropolisacharydy– pęcznieją 

w kontakcie z wodą, a jeszcze lepiej z herbatką ziołową, i wypełniają 

żołądek. Dzięki temu poprawiają pasaż jelitowy, a także spowalnia-

ją wchłanianie węglowodanów i tłuszczów, zwłaszcza cholesterolu 

z żywności.
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Do najbardziej znanych tego rodzaju produktów zaliczamy gumę karo-

bową, gumę guar, glony (np. morszczyn), babkę jajowatą, nopal (bar-

dziej znany pod nazwą opuncja figowa), a także pektyny jabłkowe lub 

pektyny grejpfrutowe. Najlepiej stosować je w formie herbatek w sa-

szetkach, dzięki czemu można spożyć ich więcej. Koniecznie z dodat-

kiem dużej ilości wody!

Aby lepiej zrozumieć, jak działają, posłużmy się przykładem babki ja-
jowatej (w Polsce dostępna w postaci sproszkowanej). Jej nasiona 

zawierają dużo śluzów i rozpuszczalnego błonnika, które pęcznieją 

w kontakcie z wodą. Wypełniają żołądek, powodując sytość w sposób 

mechaniczny. Po przedostaniu się do jelita śluzy poprawiają przesu-

wanie się treści jelitowej i zmniejszają wchłanianie tłuszczów i cukrów. 

Trzeba jednak wiedzieć, jak te śluzy spożywać, aby były skuteczne...

Przed wieczornym posiłkiem, zacznij od produktu o konsystencji sta-

łej, np. zjedz kawałek pieczywa lub kawałek jabłka, aby mieć pewność, 

że zamknie się odźwiernik w dolnej części żołądka. Następnie weź  

4 kapsułki lub 1 saszetkę na jedną lub dwie duże szklanki wody.

Możesz oczywiście stosować te produkty naprzemiennie: babkę jajo-

watą, opuncję figową, pektyny itd. Następnie tak dobierz żywność, 

aby dostarczała niewiele kalorii. To zmniejszy apetyt, a więc pomoże 

trzymać dietę.

Uwaga! Odradzam spożywanie wyżej wymienionych produktów 

w przypadku niedrożności jelit, ponieważ zwiększają objętość stolca. 
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Błonnik nie jest przyswajany przez organizm (zresztą dlatego go sto-

sujesz!) i może niekiedy powodować wzdęcia. Jeśli tak się dzieje, lepiej 

zaczynać od niewielkich ilości i stopniowo je zwiększać. A także pić 

herbatkę z anyżu gwiazdkowego (badianu właściwego) w stężeniu 

około 2%, czyli trzy owoce– pomoże na wzdęcia, gdyż działa wiatro-

pędnie.

Podobnie jak babka jajowata, każda z wymienionych roślin, dzięki swo-

im charakterystycznym właściwościom, wspomaga stosowanie diety. 

Glukomannan pozyskiwany z rośliny o nazwie dziwadło konjac „po-

maga w utracie wagi” w ramach diety niskokalorycznej (na używanie 

takiego określenia zezwolił Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żyw-

ności, EFSA). Stosuj 3 gramy glukomannanu, podzielone co najmniej 

na 3 dawki, spożywaj przed posiłkami oraz po posiłku o konsystencji 

stałej (w Polsce dostępny w formie kapsułek lub proszku).

Owies zawiera beta-glukany, które wiążą sole kwasów żółciowych, 

tworząc kompleksy i zwiększając ich wydalanie oraz przekształcanie 

cholesterolu w wątrobie. 

Zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, obniża glikemię 

po posiłku, a to ułatwia odchudzanie. Można spożywać 3 gramy owsa 

dziennie, w kapsułkach lub po prostu dodawać do posiłków. 

Glony, takie jak morszczyn, zawierają alginiany, które pęcznieją i hamu-

ją łaknienie. Zawierają także jod – ilość jodu w kapsułkach morszczynu 

podlega regulacjom prawnym. Jod zwiększa katabolizm w organizmie, 
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czyli ogół reakcji chemicznych prowadzących do rozpadu związków 

złożonych na cząsteczki.

Odradza się spożywanie morszczynu przez osoby z zaburzeniami tar-

czycy– w takim przypadku należy skorzystać z porady specjalisty.

Ekstrakty z zielonej kawy bezkofeinowej, mianowane na zawartość 

kwasu chlorogenowego, ograniczają tworzenie się glukozy z glikoge-

nu, zmniejszają skoki insuliny – hormonu odpowiedzialnego za maga-

zynowanie!

Nieco inne, lecz ciekawe działanie ma kora tamaryndowca (dostępna 

w suplementach), która zawiera duże ilości kwasu hydroksycytrynowe-

go (HCA) umożliwiającego syntezę kwasów tłuszczowych z węglowo-

danów. Zwiększa uwalnianie serotoniny (działanie antydepresyjne), 

co pomaga utrzymać dietę, zwłaszcza u osób, które psychologicznie 

źle ją znoszą!

3. Zmniejsz adipocyty

Rośliny o działaniu lipolitycznym ułatwiają zmniejszanie zapasów lipi-

dów z komórek tłuszczowych, czyli z adipocytów. Możesz stosować 

rośliny zawierające kofeinę, takie jak kawa, yerba mate, guarana (dzia-

ła gwałtowniej i jest przeciwwskazana dla osób z nadciśnieniem), her-

baty, orzechy Cola. Niektóre żele wyszczuplające zawierają kofeinę, 

ponieważ oddziałuje na komórki tłuszczowe – pod warunkiem że taki 

żel wniknie wystarczająco głęboko. Ja szczególnie polecam herbatę 
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chińską, ponieważ jej liście działają pobudzająco na układ nerwowy, 

poprawiają koncentrację, zwiększają diurezę i ułatwiają lipolizę, gdyż 

zawierają taniny katechinowe i galotaniny. Pij po jednej filiżance zielo-

nej herbaty (2,5 g liści na filiżankę), 2 lub 3 razy dziennie, po posiłku.

Pamiętaj, że krótko parzony napar herbaty zadziała silniej pobudzają-

co, ponieważ kofeina szybko się rozpuści. Jednak w naszym przypad-

ku lepiej parzyć herbatę dłużej, aby do wody przedostały się taniny, 

które wzbogacą działanie kofeiny. Gdy kofeina będzie uwalniana wol-

niej, dłużej będzie trwało „spalanie tłuszczu”.

Warto wiedzieć, że picie herbaty w trakcie posiłku zmniejsza działanie 

niektórych leków oraz wchłanianie żelaza, zwłaszcza jeśli spożywasz 

mięso. W razie jakichkolwiek wątpliwości poproś o radę specjalistę.

4. Wybierz odpowiednie olejki eteryczne

Olejki eteryczne są bardzo stężone i istnieją przeciwwskazania do ich 

stosowania. Niektóre osoby są na nie uczulone i nie mogą ich używać. 

Zawsze powinieneś się upewnić, jaki skład biochemiczny ma dany ole-

jek – w tym zakresie pomóc może tylko specjalista. Za to jeśli już odpo-

wiednio dobierzesz olejki, mogą pomóc schudnąć.

 ¾ Bazylia pospolita ct linalol, Ocimum basilicum ct linalol – ten olejek 

eteryczny pomoże odzyskać płaski brzuch wolny od wzdęć. Stosuj 

2 krople olejku rozcieńczone w małej łyżeczce miodu lub oliwy z oli-

wek, na język, po posiłkach. Albo do kapsułki z węglem roślinnym. 
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Ten olejek stosuje się jako krótkotrwałą kurację (10 dni), przeciw-

wskazaną dla kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią i dzieci po-

niżej 12 lat.

 ¾ Mandarynka, Citrus reticulata, lub grejpfrut, Citrus paradisi – 1 kro-

pla olejku eterycznego na neutralną tabletkę (w Polsce niedostęp-

na), ssij w przypadku napadu niepohamowanego apetytu. Uwaga! 

Oba te olejki są fotouczulające, to znaczy, że mogą powodować 

reakcje skórne pod wpływem słońca, nawet jeśli stosowane są do-

ustnie.

 ¾ Goździki, Eugenia caryophyllus– olejek goździkowy wdychaj w razie 

napadu niepohamowanego apetytu, aby oszukać głód.

 ¾ Eukaliptus cytrynowy, Eucalyptus citriodora, można stosować tyl-

ko na skórę, do wmasowywania. 5 kropliolejku eterycznego roz-

cieńcz w 1 łyżce oleju roślinnego makadamia lub w porcji żelu z ko-

feiną (porcji wielkości orzecha laskowego) i wmasuj w skórę. Olejek 

eteryczny z eukaliptusa cytrynowego skutecznie działa w synergii 

z olejkami eterycznymi z jałowca pospolitego, Juniperus commu-

nis (pomaga na obrzęki i zatrzymywanie wody) i z cyprysu wiecz-
nie zielonego, Cupressus sempervirens (poprawia miejscowo 

krążenie żylne). 2 krople każdego z tych olejków dodaj do 100 

ml oleju roślinnego lub żelu zawierającego w swoim składzie 

kofeinę. Uwaga! Cyprys jest przeciwwskazany w okresie ciąży, 

karmienia piersią, nowotworów hormonozależnych oraz nie-

wydolności nerek.
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5. Nie zapominaj o mikroelementach

 ¾ Chrom (Cr), kofaktor insuliny, hamuje jej wydzielanie. Dzięki temu 

sprzyja utracie masy ciała, zwłaszcza w kontekście cukrzycy insuli-

noniezależnej. Stosuj 1 kapsułkę lub 1 ampułkę przy kolacji.

 ¾ Kompleks Zn Ni Co (cynk, nikiel, kobalt) warto zastosować w razie 

trudnej do opanowania ochoty na słodycze. Weź jedną ampułkę 

i trzymaj w ustach przez kilka minut, aby powstrzymać zgubną dla 

diety chęć zjedzenia czegoś słodkiego (w Polsce dostępny w for-

mie kapsułek).

 ¾ Kompleks Cu Au Ag (miedź, złoto, srebro) jest, według dra Ménétrie-

ra, jednego z pionierów leczenia za pomocą mikroelementów, od-

powiedni w przypadku predyspozycji do anergii2. Wówczas zaleca 

się jedną ampułkę pod język, trzymać 2 minuty i połknąć. Stosuje 

się zawsze rano, 3 razy w tygodniu, przez 2 miesiące.

Pozostaje mi życzyć Ci, abyś odzyskał prawidłową masę ciała i zacho-

wał jak najlepsze zdrowie pod względem fizycznym i psychicznym.

Skorzystaj z pomocy lekarza w określonych sytuacjach, takich jak zmia-

ny hormonalne, menopauza, rzucanie palenia, zażywanie niektórych 

leków (np. neuroleptycznych lub kortykosteroidów) itp. Nie ma sytu-

acji bez wyjścia. Jednak nie wierz w diety cud, które rzekomo powodu-

ją chudnięcie i nie wymagają żadnych ograniczeń!

2 Stan, gdy osoba jest zmęczona od samego rana, wciąż brakuje jej energii, niekiedy może mieć 
skłonności do depresji. Przyczyną takiego stanu może być dieta odchudzająca.
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Najskuteczniejszym cudem zazwyczaj jest po prostu Twoja chęć, Two-

ja wola. Dlatego rekomenduję, aby jeść mniej, a przede wszystkim jeść 

lepiej. Wspomagaj się najbardziej odpowiednią dla Ciebie żywnością 

i ziołami, a w ich doborze kieruj się smakiem i nawykami żywieniowymi. 

Omal nie zapomniałem o... przyjemności. Ponieważ przyjemność jest 

kluczowa, aby Twoje wysiłki skończyły się sukcesem, dlatego równo-

legle do tych zaleceń, chcę jeszcze oczywiście życzyć Ci smacznego!

Rośliny pomocne w zatrzymywaniu wody i obrzękach

Zatrzymywanie wody to nadmierne gromadzenie płynów w organi-

zmie. Rozszerzanie się i porowatość małych naczyń krwionośnych 

sprzyja powstawaniu obrzęków, ponieważ woda wypływa z tych na-

czyń, a następnie zalega w tkankach. Jeśli masz problemy z krążeniem 

żylnym, nie czekaj, ale zastosuj kurację roślinną wzmacniającą żyły: na-

przemiennie zażywaj kapsułki z ruszczykiem kolczastym, z Ginkgo bi-

loba oraz z winoroślą właściwą.

Taką kurację przeprowadza się 2 razy w roku, w dawce 2 kapsułki dzien-

nie przez 2 miesiące. Możesz ją połączyć z drenażem limfatycznym. 

W trakcie cyklu miesiączkowego może występować tymczasowe za-

trzymywanie wody, które zazwyczaj ustępuje wraz z pojawieniem się 

miesiączki. Jeśli jednak obrzęki się utrzymują, towarzyszą im dodatko-

we zaburzenia lub jeśli skóra pozostaje nabrzmiała po jej uciśnięciu, 

konieczna jest wizyta u lekarza.
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Roślina Część
rośliny Wskazania Postać Dawkowa-

nie Uwagi

Ortosyfon 
groniasty
Orthosiphon
stamineus Łodyga

ulistniona

Moczopęd-
nie, oczysz-

czająco
Herbatka

Napar 3%, 2 
filiżanki rano. 

W razie potrze-
by dodatkowo 

1 filiżanka  w po-
łudnie i 1 filiżan-
ka o godz. 16.

Poprawia diure-
zę, ale jest prze-

ciwwskazany 
u osób z obrzę-
kami pochodze-
nia sercowego

Babka jajowata
Plantago ovata

Łupina
nasienna

Zmniejsza 
apetyt, wpły-
wa hamująco
na łaknienie

Saszetki
lub kapsułki

W Polsce
dostępna

posać
sproszkowana

1 saszetka lub 4 
kapsułki przed 

wieczornym 
posiłkiem

Zawsze z dużą 
ilością wody. 

Odradza się sto-
sowanie babki 

jajowatej   
w przypadku nie-

drożności jelit

Owies zwyczajny
Avena sativa

Otręby
i kasza

owsiana

Ogranicza 
apetyt

W kapsułkach
lub jako
żywność

3 g dziennie

Możesz np. 
dodawać do 

jogurtu  z mleka 
owczego

Zielona herbata
Camelia sinensis

Liść

Ułatwia 
lipolizę (po-

zbywanie się 
zapasówzgro-

madzonych 
w komórkach 

tłuszczo-
wych)

Ziele suszone
lub świeże

W kapsułkach 
lub jako napar 
3%, po głów-

nych posiłkach

Zmniejsz ilość, je-
śli jesteś bardziej 
wrażliwy na dzia-

łanie kofeiny  
(nadciśnienie 

tętnicze)

Morszczyn 
pęcherzykowaty
Fucus vesiculosus

Plecha

Poprawia
katabolizm.
Hamuje łak-

nienie

Kapsułki lub
pranalewka

W Polsce
dostępny
w postaci
kapsułek
i tabletek

4 kapsułki 
przed obiadem 
i przed kolacją

Bierz pod uwagę 
zawartość jodu

Cyprys wiecznie
zielony
Cupressus
sempervirens

Szyszki

Jeśli jest za-
stosowany na

obrzęki, 
poprawia 

miejscowo
krążenie

Olejek
eteryczny

2 krople na żel 
aloesowy lub 
olej roślinny 

makadamia lub 
tamanu – do 
wmasowania

Wymagana 
najpierw wizyta 

u specjalisty. 
Przeciwwska-
zania: ciąża, 

karmienie piersią, 
nowotwory hor-
monozależne, 
niewydolność 

nerek
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Roślina Część
rośliny Wskazania Postać Dawkowa-

nie Uwagi

Goździkowiec
korzenny
Eugenia
caryophyllus

Pączki
kwiatowe

Hamuje  
łaknienie!

Olejek
eteryczny

Wąchaj (inhaluj) 
w razie apetytu 

trudnego do 
opanowania

Wymagana 
najpierw wizyta 

u specjalisty. 
Przeciwwska-
zania: ciąża, 

karmienie piersią, 
nowotwory hor-
monozależne, 
niewydolność 

nerek

Cynk nikiel kobalt
Mikroelementy

Podjęzyko-
wo

Pomaga 
na trudną do 

opanowa-
nia ochotę 

na słodycze

Ampułki
W Polsce
dostępny
w formie
kapsułek

1 ampułka do 
jamy ustnej

Stosuj w razie 
trudnej do opa-
nowania ochoty 

na słodycze

Sugerowane dawkowanie ma charakter wyłącznie orientacyjny i może się zmieniać w zależności od 
formy ekstrakcji. Pod względem dawkowania zawsze wskazane jest stosowanie się do zaleceń pro-
ducenta suplementu diety i nieprzekraczanie dawki maksymalnej. W przypadku wątpliwości zawsze 
należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Danielle Roux-Sitruk 
doktor farmacji
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Pomocy, mój brzuch się „wylewa”

Nadwaga z pewnością nie wygląda dobrze. Jednak konse-
kwencje mogą być jeszcze bardziej poważne. Badania wyka-
zują związek między nadwagą a chorobami sercowo-naczy-
niowymi. Mowa o zespole metabolicznym.

Na całym świecie ponad miliard dorosłych osób ma nadwagę, a 300 

milionów ludzi to osoby otyłe. Takie przerażające dane podaje Świa-

towa Organizacja Zdrowia. Za tymi statystykami kryje się również ze-

spół metaboliczny, zwany także zespołem X. Aktualnie co najmniej 

15% Francuzów (i co piąty Polak) cierpi na zespół metaboliczny. Jak 

do tej pory nie uzgodniono jednej powszechnie obowiązującej defini-

cji zespołu metabolicznego, jednak można przyjąć, że mówimy o nim 

wówczas, gdy występują co najmniej dwa wymienione poniżej czynni-

ki ryzyka lub objawy.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy ten problem dotyczy również Ciebie, przy-

gotuj metr krawiecki, aparat do mierzenia ciśnienia i ostatnie wyniki 

badań krwi.

Zespół metaboliczny łączy w sobie kilka czynników ryzyka chorób 

sercowo- naczyniowych. Może rozwinąć się w cukrzycę i otyłość1. 

Sprawdź, czy dotyczy również Ciebie...

1 Otyłość stwierdzana na podstawie zwykłego pomiaru obwodu w talii jest związana z charaktery-
stycznym dla zespołu metabolicznego gromadzeniem się tłuszczu wokół narządów układu pokar-
mowego. Mówimy wtedy o tzw. tłuszczu trzewnym.
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Zespół otyłości: można na tym zarobić?

Od mniej więcej piętnastu lat dużo się mówi i pisze o zespole meta-

bolicznym. W międzyczasie ten termin został przejęty i dopracowa-

ny przez kardiologów współpracujących z firmami farmaceutycznymi, 

których (niepisanym) celem stało się opracowanie „pigułki przeciw 

otyłości”. Taka pigułka plasowałaby się gdzieś między walką z cukrzy-

cą a zwalczaniem nadciśnienia tętniczego.

Za tym celowo nieprecyzyjnym pojęciem kryje się więc lukratywny ry-

nek, ponieważ osób, które w obecnych czasach z chęcią skorzystały-

by z leczenia farmakologicznego, jest mnóstwo. Jak do tej pory w naj-

ZESPÓŁ METABOLICZNY – CZY CIEBIE TEŻ DOTYCZY?

Zespół metaboliczny rozpoznaje się wtedy, gdy występują co najmniej dwa 

czynniki ryzyka lub objawy spośród wymienionych poniżej:

 › Obwód w talii powyżej 80 cm u kobiet i powyżej 94 cm u mężczyzn. Ten 

rodzaj tuszy lekarze nazywają otyłością androidalną. Niektórzy zresztą 

cały zespół metaboliczny określają jako zespół otyłości.

 › Wysoki poziom trójglicerydów we krwi: 150 mg/dl lub wyższy.

 › Wysokie ciśnienie tętnicze: 130/85 lub wyższe.

 › Niski poziom frakcji HDL cholesterolu: poniżej 40 mg/dl u mężczyzn i po-

niżej 50 mg/dl u kobiet.

 › Glikemia (poziom cukru we krwi) na czczo powyżej 100 mg/dl.
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lepszym przypadku wymyślano nowy związek chemiczny, który miał 

przynosić ogromne zyski finansowe, a jego celem miało być oddziały-

wanie na wszystkie parametry zespołu metabolicznego. Niekiedy ro-

biono „recykling”, łącząc ze sobą leki przeciwcukrzycowe, antychole-

sterolowe i obniżające ciśnienie tętnicze.

Jednak poszukiwanie cudownej pigułki skończyło się kilkoma aferami 

zdrowotnymi, przykładem jest Acomplia (tabletki na otyłość wycofane 

z użytku) lub Mediator (lek dla osób chorych na cukrzycę, który często 

był również stosowany jako preparat wspomagający odchudzanie). 

Dlatego lekarze leczą aktualnie zespół metaboliczny, podając kilka 

różnych leków, przepisywanych zazwyczaj na cukrzycę, nadciśnienie 

i cholesterol.

W zespole metabolicznym mamy do czynienia ze szczególnym nagro-

madzeniem objawów, a badania naukowe zwracają uwagę na niepra-

widłowe funkcjonowanie insuliny. Dochodzi do obniżenia wrażliwości 

na ten hormon, co prowadzi do zaburzeń funkcjonalnych organizmu 

i kumulowania się różnych objawów.

I właśnie tu jest miejsce na rośliny...

Przyczyny: dziedziczność w małym zakresie, tryb życia przede 
wszystkim

Za pojawienie się zespołu metabolicznego po części odpowiadają 

obciążenia genetyczne, jednak badania epidemiologiczne wskazują, 
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że główną rolę odgrywa tryb życia. Dwa główne czynniki to brak ruchu 

oraz spożywanie dużej ilości produktów o wysokim indeksie glikemicz-

nym i zbyt mało mikroskładników odżywczych. Bardzo prawdopodob-

ne jest, że powodują stopniowy rozwój zjawiska nazywanego przez 

specjalistów insulinoopornością. To insulinooporność jest przyczyną 

dalszych komplikacji.

Aby zrozumieć to zjawisko, warto wiedzieć, jak działa hormon wydzie-

lany przez naszą trzustkę. Kilka minut po zjedzeniu posiłku zawierają-

cego cukry, zwane także węglowodanami (głównie pochodzenia ro-

ślinnego), we krwi na kilka godzin podnosi się poziom cukru. Wzrost 

poziomu cukru we krwi powoduje wydzielanie się insuliny, która ma 

przede wszystkim ułatwić wnikanie cukru do komórek wątroby, mię-

śni i komórek tłuszczowych (adipocytów).

Część cukru zostaje spalona jako paliwo bezpośrednio w komórce, 

a część jest magazynowana w tkankach jako energia zapasowa w for-

mie glikogenu i trójglicerydów.

W wątrobie i mięśniach cukier zostaje zmagazynowany jako glikogen 

(cukier złożony, z którego organizm może szybko skorzystać w trak-

cie wysiłku). W tkance tłuszczowej znajdującej się w mięśniach oraz 

wokół narządów w jamie brzusznej magazynowany jest w formie trój-

glicerydów, jako zapasy tłuszczu do wykorzystania w okresach głodu.
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Tkankę tłuszczową powiększasz nawet w nocy,  
mimo że wtedy nie jesz!

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat przemysł spożywczy wymyślił 

nowe produkty zawierające cukry. Spożywamy ich zbyt dużo i dopro-

wadzamy do stanu permanentnej hiperinsulinemii.

Oznacza to, że insulina, która powinna wydzielać się do krwi krótko 

i z przerwami (tak jest przy odpowiednio zbilansowanej diecie), wy-

dzielana jest bez przerwy i w dużych ilościach. Produkcja insuliny może 

trwać nawet w nocy, mimo iż żadnych węglowodanów wtedy nie jesz.

Pierwszym skutkiem jest nieustanne powstawanie zapasów tłuszczu 

w organizmie. Coraz więcej zbędnych kilogramów tkanki tłuszczowej 

odkłada się na coraz większym brzuchu. Drugi skutek dotyczy trzustki. 

Trzustka przeciążona z powodu spożywania nowych słodkich produk-

tów przetworzonych może przestać wydzielać insulinę lub wydzielać 

insulinę gorszej jakości, której komórki nie są w stanie rozpoznać.

W pierwszym przypadku może zabraknąć insuliny, co wiąże się z praw-

dopodobieństwem cukrzycy typu 1 i koniecznością podawania insuliny 

syntetycznej (codzienne zastrzyki lub pompa insulinowa), aby uzupeł-

niać brak naturalnej insuliny w organizmie. W drugim przypadku ko-

mórki stają się „głuche” na informacje wysyłane przez insulinę. Poja-

wia się insulinooporność, która może prowadzić do cukrzycy typu 2.
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Jak insulinooporność wpływa na stan zdrowia?

Badania wykazują, że utrzymujący się stan insulinooporności niesie 

znaczące ryzyko otyłości lub cukrzycy, a także chorób układu krąże-

nia (np. nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, zawału serca), zespo-

łu policystycznych jajników, a pośrednio również nowotworów (patrz 

tabela).

Na domiar wszystkiego insulinooporność sprzyja powstawaniu sta-

nów zapalnych i glikacji (proces biologiczny, który uznano jako sprzy-

jający szybszemu starzeniu się i uszkadzający białka).

Tkankę tłuszczową w warstwie podskórnej można znaleźć już u osób 

po 40. roku życia, nawet jeśli są bardzo aktywne fizycznie. Za to szer-

szy obwód w pasie, charakterystyczny dla zespołu metabolicznego, 

wynika z gromadzenia się tłuszczu szczególnie między narządami 

jamy brzusznej.

DEFINICJA I METODA SPRAWDZANIA WRAŻLIWOŚCI NA INSULINĘ 
(INSULINOOPORNOŚCI)

Insulinooporność stwierdza się, jeśli w badaniu krwi na czczo występuje wy-

sokie stężenie insuliny (> 15 mUI/l), a jednocześnie poziom glukozy we krwi 

na czczo jest niższy niż 110 mg/dl. Insulinooporność może się pojawić w okresie 

dojrzewania, w ciąży, a nawet jako skutek stresu lub zażywania niektórych le-

ków (np. kortykoidów, cyklosporyny, pigułek z estrogenem i progestagenem). 

Może być także skutkiem innych rzadziej występujących chorób.
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Taka tkanka tłuszczowa jest metabolicznie i hormonalnie aktywna, to 

znaczy uwalnia w niewielkich ilościach substancje o działaniu hormo-

nalnym (typu estrogenu), które mogą zaostrzać stany zapalne, wpły-

wać na wzrost ciśnienia tętniczego oraz sprzyjać powstawaniu zakrze-

picy... Krótko mówiąc, ten rodzaj tłuszczów przyczynia się w dłuższej 

perspektywie do zwiększenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 

i raka, jednocześnie utrwalając insulinooporność... !

Można więc uznać, że na obraz kliniczny zespołu metabolicznego 

składają się: nadwaga, otyłość, nieprawidłowy profil lipidowy we krwi 

(cholesterol, trójglicerydy), a także cukrzyca typu 2, miażdżyca (tward-

nienie i zwężanie się naczyń tętniczych) i przewlekły stan zapalny. 

Wszystkie mają jedną wspólną cechę: insulinooporność!

Czy podążasz w kierunku zespołu metabolicznego?

Z insulinoopornością w znacznym stopniu powiązane są:

 ¾ siedzący tryb życia,

 ¾ nadciśnienie tętnicze,

OTYŁOŚĆ I RYZYKO ZACHOROWANIA NA RAKA

Ostatnie badania przeprowadzone przez Międzynarodową Agencję Badań nad 

Rakiem (IARC) wykazują, że w roku 2012 nadwaga i otyłość były przyczyną  

500 tysięcy przypadków choroby nowotworowej na świecie. Oznacza to, 

że 3,6% wszystkich zdiagnozowanych nowotworów wynikało  

z nadwagi i otyłości. 
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 ¾ występowanie w rodzinie cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego 

lub chorób sercowo-naczyniowych,

 ¾ epizod cukrzycy ciążowej lub nietolerancji glukozy,

 ¾ zespół policystycznych jajników,

 ¾ bezdech senny,

 ¾ Acanthosis nigricans – rogowacenie ciemne (rzadka choroba skóry 

charakteryzująca się ciemnymi plamami pigmentacyjnymi).

Uważaj na „białe zagrożenie”

 ¾ częsta ochota na coś słodkiego (uzależnienie od wę-

glowodanów, zwane w krajach anglosaskich sugar cra-

ving),

 ¾ odczucie senności lub zmęczenia po posiłku bogatym 

w węglowodany (cukry, makarony, biały ryż itd.),

 ¾ skłonność do silnego osłabienia z powodu hipoglike-

mii,

 ¾ brak chudnięcia mimo diety,

 ¾ hirsutyzm (nadmierne owłosienie)

 ¾ a nawet trądzik i nieregularne miesiączkowanie…

Wszystkie wyżej wymienione sytuacje powinny wzbudzić Twoją czuj-

ność i skłonić Cię do sprawdzenia insulinooporności.

Jeśli zauważyłeś u siebie kilka z wyżej wymienionych objawów, po-

wiedz o tym lekarzowi. Dzięki tym informacjom lekarz będzie miał już 

pewien zarys problemu i będzie mógł go dokładniej rozpoznać, dopy-
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tując o tryb życia oraz sprawdzając masę ciała, obwód w talii i ciśnie-

nie tętnicze. Analiza krwi na czczo pozwoli sprawdzić poziom cukru 

i lipidów we krwi, a także poziom insuliny na czczo i markery stanów 

zapalnych (OB/CRP).

Jakie czynniki żywieniowe sprzyjają powstawaniu 
insulinooporności?

Są to dokładnie te same czynniki, które niestety charakteryzują fak-

tyczny współczesny sposób odżywiania się w uprzemysłowionych kra-

jach zachodnich. A dokładniej:

 ¾ nadmierne spożycie cukrów rafinowanych (wysoki indeks glike-

miczny), 

 ¾ zbyt małe spożycie produktów niskowęglowodanowych (indeks 

glikemiczny niski lub umiarkowany),

 ¾ za małe spożycie błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego,

 ¾ nadmierne spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych,

 ¾ za małe spożycie niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3, 

przy jednocześnie zbyt dużej ilości kwasów tłuszczowych typu 

omega-6,

 ¾ zbyt niskie spożycie mikroskładników odżywczych.

Warto wiedzieć, że oczyszczone (rafinowane) zboża i produkty boga-

te w amylopektynę (mocno rozgałęziony wielocukier, główny składnik 

skrobi) zachowują się jak cukry rafinowane, a więc mają wysoki indeks 

glikemiczny (IG).
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Jeśli są spożywane często i w dużych ilościach, ogromnie obciążają 

trzustkę. W dłuższej perspektywie sprzyjają powstawaniu insulino-

oporności, a to jest podłożem dla zespołu metabolicznego i jego dal-

szych konsekwencji.

Rafinowane cukry są składnikiem dań gotowych (ciast, słodyczy, na-

pojów gazowanych, produktów nabiałowych itd.). Rafinowane zbo-

ża występują w płatkach śniadaniowych, a przede wszystkim w białej 

mące pszennej i wszystkich produktach z niej wytwarzanych.

Produktami bogatymi w amylopektynę są ziemniaki oraz oczyszczony 

lub modyfikowany ryż (ryż biały okrągły, długi i kleisty).

Czynniki żywieniowe roślinne przeciwdziałające 
insulinooporności

Aby nie dopuścić do rozwoju insulinooporności, absolutnie nie powi-

nieneś zbyt często jeść produktów opisywanych niekiedy jako „white 

threats’” (z angielskiego: białe zagrożenia), czyli białego cukru, białe-

go pieczywa, makaronów z białej mąki, białego ryżu i ziemniaków.

W zamian lepiej wybierać (ale w niezbyt dużych ilościach) ich odpo-

wiedniki jak najmniej oczyszczone, np. pieczywo, makarony i inne pro-

dukty zbożowe z pełnego przemiału. A także wybierać grykę, słodkie 

ziemniaki (bataty) i ryż basmati.

Ważną rolę odgrywają świeże lub suszone warzywa i owoce, które 
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mają niski lub umiarkowany indeks glikemiczny. Warto zaopatrywać 

się na targu, a nie w supermarkecie, dzięki czemu kupisz mniej dań 

gotowych, które bardzo często dostarczają tzw. pustych kalorii (są 

kaloryczne, ale zawierają mało witamin i składników mineralnych). 

Konieczne jest oczywiście radykalne ograniczenie spożycia wszelkich 

produktów zwierzęcych.

Krótko mówiąc, wspaniałym i prostym sposobem zapobiegającym in-

sulinooporności lub ją zwalczającym jest dieta śródziemnomorska. Nie 

zapominaj oczywiście o regularnych ćwiczeniach fizycznych, ponieważ 

udowodniono, że ruch reguluje wrażliwość na insulinę. Przypomnijmy, 

że dieta śródziemnomorska składa się z produktów roślinnych mało 

przetworzonych, różnorodnych owoców i warzyw świeżych i suszo-

nych, pochodzących od lokalnych dostawców i ekologicznych, a także 

niewielkiej ilości produktów zwierzęcych (nabiału i mięsa), niewielkiej 

ilości ryb i czerwonego wina... , a także oliwy z oliwek i aromatycznych 

ziół ze słonecznych krajów!

Tarcza ochronna z prawdziwych skarbów roślinnych

Koniecznie musisz przestrzegać zasad związanych z trybem życia i die-

tą. Oprócz tego, farmakopea klasyczna oferuje leki tzw. insulinotro-

powe (zwiększające wydzielanie insuliny) lub zwiększające wrażliwość 

komórek na insulinę, spowalniające wchłanianie cukrów w przewodzie 

pokarmowym. Takie leki stosuje się głównie w leczeniu cukrzycy typu 

2. Nie są pozbawione niepożądanych skutków ubocznych (zaburzenia 

trawienne, hipoglikemia, która może być groźna... ).
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Nie czekając na rozwój cukrzycy, mamy spory arsenał roślin o profilak-

tycznym działaniu na receptory insuliny.

Jeśli jednak cukrzyca już występuje, te rośliny stosowane regularnie 

mogą zwiększyć lub unormować wrażliwość komórek na insulinę.

Rośliny w natarciu na otyłość brzuszną

PRZEPĘKLA OGÓRKOWATA

Karta identyfikacyjna: gorzki melon

Pochodzenie: Azja, Afryka, Réunion, Karaiby,  

Ameryka Południowa

Botanika: Momordica charantia z rodziny Dyniowatych

Wykorzystywana część rośliny: owoce

Główne składniki aktywne: sterole: charantyna, glikozydy triterpenowe

Przepękla ogórkowata to mała roślina płożąca się lub pnąca, może osiągać do 
dwóch metrów długości. Pochodzi prawdopodobnie z Indii, od wielu wieków spo-
żywana jest w Azji jako dodatek do regionalnych potraw. W tradycyjnej medycynie 
ajurwedyjskiej stosowana jest jako lek na wiele dolegliwości. Amazońscy uzdrowi-
ciele uznają ją za naturalny środek przeciwcukrzycowy. Wiele badań u zwierząt i lu-
dzi wykazuje, że spożywanie świeżych owoców (są jak wielkie ogórki z kolcami), 
soku lub wyciągu działa przeciwcukrzycowo.

Stwierdzono, że przepękla może zmniejszać insulinooporność oraz otyłość brzusz-
ną. Na podstawie takich wyników część autorów sugeruje, że przepękla ogórkowa-
ta to dobry produkt żywnościowy dla osób z zespołem metabolicznym, otyłością, 
a nawet z cukrzycą. Jak dotąd nie odnotowano żadnych efektów niepożądanych 
wynikających ze spożywania przepękli w zespole metabolicznym.

W Polsce dostępna w postaci suplementów w sprzedaży internetowej, brak soku.
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ARONIA CZARNA

Karta identyfikacyjna: aronia czarna, czarnoowocowa

Pochodzenie: wschodnia część Ameryki Północnej, 

Europa Wschodnia, kraje skandynawskie

Botanika: Aronia melanocarpa z rodziny Różowatych

Wykorzystywana część rośliny: owoce (jagody lub 

pestkowce)

Główne składniki aktywne: polifenole: antocyjany, flawonoidy oraz witamina C

Aronia jest krzewem dorastającym na wysokość kilku metrów. Ma małe purpu-

rowe lub czarne owoce (z pestkami)zebrane w baldachogrona. Zawarte w owo-

cach antocyjany to  ciemne barwniki, od fioletowego do czarnego, należące do 

wielkiej grupy związków zwanych polifenolami. To silne antyoksydanty, których 

w owocach aronii czarnej jest bardzo dużo, znacznie więcej niż w czarnej jago-

dzie i żurawinie. Badania dowodzą, że u chorych na cukrzycę i u szczurów anto-

cyjany z aronii mogą normalizować metabolizm glukozy, zmniejszając insulino-

oporność.

Owoce aronii to bardzo obiecująca propozycja terapii uzupełniającej leczenie 

zespołu metabolicznego i powiązanych z nim chorób. Zresztą efekty takiego 

rozwiązania sprawdzono już u człowieka. Badania wykazały znaczącą poprawę 

wyników i zmniejszenie objawów. Takie efekty uzyskano po podaniu 300 miligra-

mów antocyjanów z owoców aronii dziennie przez dwa miesiące. Jak dotąd nie 

odnotowano żadnych niepożądanych skutków ubocznych stosowania wyciągu 

z czarnej aronii. Możesz spożywać całe owoce lub pić sok.

W Polsce można zakupić sok lub suplementy zawierające ekstrakt z aronii.
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CYNAMONOWIEC CEJLOŃSKI

Karta identyfikacyjna: cynamonowiec cejloński

Pochodzenie: Cejlon

Botanika: Cinnamomum zeylanicum z rodziny Wawrzynowatych

Wykorzystywana część rośliny: kora (sproszkowana kora nazywana jest cyna-

monem)

Główne składniki aktywne: polifenole (OPC), olejek eteryczny

Cynamon został spopularyzowany przez Rzymian, z uwagi na jego właściwości 
konserwujące i aromatyzujące szybko psujące się produkty spożywcze. Cynamo-
nowiec jest niewielkim drzewem. Wysuszona kora jego gałęzi zwija się w małe 
ruloniki. Tę korę wykorzystujemy jako surowiec, który można zmielić na proszek. 
Aby mieć pewność, że kupujemy produkt o najlepszym składzie, wybieraj praw-
dziwy cynamon z Cejlonu, a unikaj stosowania cynamonu z Chin, Indonezji lub 
Wietnamu. Wiele badań wskazuje, że cynamon cejloński zwiększa wrażliwość 
komórek na insulinę, czyli zmniejsza insulinooporność. Ponadto zmniejsza nad-
ciśnienie tętnicze i poprawia profil lipidowy. Z tych wszystkich powodów można 
polecić cynamon w zespole metabolicznym, również aby zapobiegać jego powi-
kłaniom.

Dawkowanie: 1 łyżeczki mielonej kory cynamonowca cejlońskiego, podzielone 
na 2 lub 3 części w ciągu dnia. Korę cynamonu lub mielony cynamon możesz 
stosować jako przyprawę do dań słodkich i słonych, a także do aromatyzowania 
gorących napojów. Nadaje im charakterystyczne nuty waniliowe, ożywcze i roz-
grzewające.

Uwaga! Olejek eteryczny cynamonowy zawiera duże stężenie związków aro-
matycznych, ma inny skład i działanie odmienne od mielonej kory. Dlatego jest 
szczególnie niewskazany dla osób chorych na cukrzycę w przeciwieństwie do 
kory cynamonowca.
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ZIELONA HERBATA

Karta identyfikacyjna: herbata chińska (zielona)

Pochodzenie: wilgotne tropikalne regiony Azji

Botanika: Camellia sinensis z rodziny Herba-

towatych

Wykorzystywana część rośliny: liście

Główne składniki aktywne: polifenole ta-

kie jak: galusan epigallokatechiny (EGCG) lub 

taniny.

Herbata jest najczęściej spożywanym naparem na świecie. Dziennie wypija się 

20 miliardów filiżanek herbaty. Taniny zawarte w zielonej herbacie, EGCG zwięk-

szają wrażliwość na insulinę i przeciwdziałają glikacji, która przyczynia się do cu-

krzycy i przyspiesza starzenie się komórek. Randomizowane badania wykaza-

ły, że taniny z herbaty działają korzystnie u osób z nadwagą, gdyż pomagają 

zmniejszyć tkankę tłuszczową, pobudzając termogenezę (działają jak spalacze 

tłuszczu). Jednak uwaga, odnotowano przypadki ostrego zapalenia wątroby 

w wyniku spożywania skoncentrowanych ekstraktów zielonej herbaty. Dlatego 

my rekomendujemy spożywanie jej w formie naparów. Zawsze wybieraj herbatę 

bio, gdyż wiele herbat zawiera duże ilości metali ciężkich i pestycydów.
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ALOES

Karta identyfikacyjna: aloes zwyczajny

Pochodzenie: Ameryka Południowa, południo-

wa część Stanów Zjednoczonych, Azja, 

Karaiby, Indie

Botanika: Aloe vera (syn. A.barbadensis lub 

A.vulgaris) z rodziny Liliowatych

Wykorzystywana część rośliny: liście (sok, miąższ)

Główne składniki aktywne: cukry, lektyny, polisacharydy

Prawdopodobnie pochodzi z Afryki Północnej, w XVII wieku trafił na Antyle. 

W Hiszpanii od kilkuset lat jest „udomowiony” i rozmnażany przez sadzonki. 

To roślina drzewiasta o dużych zielonych liściach, grubych, spiczastych i ząbko-

wanych. Po przecięciu liścia w poprzek widzimy przekrój w kształcie trójkąta, 

a w środku gęsty miąższ, zwanym żelem. Spod cienkiej warstwy zewnętrznej 

(kutykuli) wydobywa się żółty lub czerwonawy sok, zwany lateksem. Lateks alo-

esowy był niegdyś wykorzystywany z uwagi na właściwości

przeczyszczające, jednak zbyt mocno podrażnia przewód pokarmowy, dlatego 

nie należy go samodzielnie stosować w tym celu. Za to spożywanie żelu aloesu 

ma nie tylko niezaprzeczalne właściwości odżywcze, ale także pozwala znacz-

nie zmniejszyć insulinooporność. Ma więc właściwości przeciwcukrzycowe, po-

twierdzone w wielu badaniach.
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Podsumowanie

Rośliny Wykorzystywana 
część Dawkowanie Uwagi

Aronia czarna 
Aronia melanocarpa

Owoc (jagoda)

300 mg wyciągu 
suchego dziennie (lub 

2 garście owoców 
dziennie), przed 

posiłkami

—

Przepękla ogórkowata 
Momordica charantia

Owoc (warzywo)
30 ml soku, przed 

posiłkami
—

Cynamonowiec cejlonski 
Cinnamomum zeylanicum

Suszona kora
½ łyżeczki cynamonu 

mielonego, przed 
posiłkami

—

Zielona herbata 
Camellia sinensis

Liście
2 lub 3 napary dziennie, 

przed posiłkami
—

Aloes zwyczajny 
Aloe vera

Liście (żel)
2 lub 3 łyżki dziennie, 

przed posiłkami

Nie stosować 
samodzielnie 

wyizolowanego lateksu 
aloesowego (alony)

dr Franck Gigon
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Ocal swoje jelita: zadbaj 

o mikrobiotę

Do niedawna używano określenia flora jelitowa. Obecnie 
mówi się o mikrobiocie. Co się zmieniło? Mówimy już o na-
rządzie w pełnym tego słowa znaczeniu, mimo iż innym od 
pozostałych. Nie jest zbudowany z klasycznych komórek, ale 
z drobnoustrojów. Jest ich około 1014, czyli sto bilionów! Rodzi 
się więc pytanie, jak żyć w zgodzie z tymi gośćmi?

Jelito przez bardzo długo uznawano za zwykłą rurę w przewodzie po-

karmowym. W ciągu kilku lat stało się kluczowym narządem, którego 

stan ma wpływ na wiele chorób. Trzeba było czekać aż do roku 2000, 

aby naukowcy odkryli w jelicie bardzo dobrze zorganizowane biofilmy 

(błony biologiczne) złożone z bakterii i grzybów. Te biofilmy stano-

wią rodzaj powłoki pokrywającej śluzówkę jelita. Są jak twierdza, która 

w zależności od rodzaju walk może ułatwiać rozwój bakterii i grzybów, 

mniej lub bardziej szkodliwych.

Obecnie panuje pogląd, że biofilmy są jedną z możliwych przyczyn an-

tybiotykooporności. Jeśli chcemy wyleczyć problemy związanie z jeli-

tem, należy zająć się tymi biofilmami. Aby to zrobić, najpierw koniecz-

nie należy dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonuje nasza mikrobiota.
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Gdzie kryją się nasi goście?

Wszyscy ludzie, zwierzęta i roślinymają mikrobiotę. Czyli mają środowi-

sko, w którym żyje ogół mikroorganizmów składających się na naszą 

mikrobiotę: bakterie, drożdżaki, grzyby, wirusy… Większość tych or-

ganizmów żyje w jelicie grubym oraz ogólnie we wszystkich pozosta-

łych odcinkach jelita. Oprócz tego mamy także:

 ¾ Mikrobiotę skóry. To zewnętrzna część mikrobioty człowieka. Jed-

nym z obszarów ciała, na którym żyje najwięcej bakterii, są plecy!

 ¾ Mikrobiotę pochwy, zwaną także florą pochwy, która ogranicza 

infekcje. W większości składa się z bakterii należących do rodzaju 

Lactobacillus, które są jak naturalna armia obronna. Ta flora wytwa-

rza środowisko kwaśne, aby utrzymać pH na poziomie optymal-

nym, tj. około 4.

Jelito, siedziba główna naszej odporności

W naszym przewodzie pokarmowym żyje około 150 razy więcej bakte-

rii niż wynosi liczba ludności na planecie!

O mikrobiocie wiemy już coraz więcej. Dziś uznawana jest za prawdzi-

wy narząd! A jelito, wraz z mieszczącymi się w nim setkami milionów 

neuronów i taką samą liczbą komórek glejowych, jest naszym drugim 

mózgiem!

Dlaczego o jelicie mówi się, że jest drugim mózgiem? Do czego służy 
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żyjąca w nas biomasa?

 ¾ Mikrobiota bierze udział w fermentacji resztek pokarmowych, któ-

re nie uległy strawieniu w jelicie cienkim, a konkretnie w fermentacji 

błonnika.

 ¾ Wytwarza krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które odżywiają 

tkanki błony śluzowej.

 ¾ Pełni rolę bariery. Nie dopuszcza do kolonizacji bakterii szkodli-

wych, pobudza komórki obronne organizmu. Dzięki temu zmniej-

sza reakcje alergiczne.

 ¾ W ten sposób wpływa na rozwój jelitowego układu odpornościo-

wego, ułatwiając rozwój dobrych bakterii, zwanych bakteriami ko-

mensalnymi, które zasiedlają organizm bez wywoływania w nim 

chorób.

Każdy ma właściwą sobie mikrobiotę, która jest stosunkowo sta-

ła przez całe życie. Jednak istnieją czynniki, które mogą zachwiać tą 

skomplikowaną równowagą. Do takich czynników zaliczamy leki, anty-

biotyki, nieodpowiednie żywienie, a nawet… nadmierną higienę.
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Antybiotyki, nie od razu!

W pierwszych badaniach nad wpływem antybiotyków na mikrobiotę 

jelitową używano dużo wyższych dawek niż te, jakie realnie występują 

w przewodzie pokarmowym. Od mniej więcej 10 lat prowadzone są 

już bardziej dokładne badania. Wynika z nich, że antybiotyki są czę-

ściowo odpowiedzialne za pojawianie się bakterii antybiotykoopor-

nych oraz za pogorszenie stanu mikrobioty komensalnej. Antybiotyki 

mogą zmniejszać różnorodność mikrobioty, dlatego nigdy nie stosuj 

ich bez zlecenia lekarza.

Jak dbać o florę pochwy?

Jest przytwierdzona do śluzówki pochwy i tworzy biofilm, który chroni pochwę 

przed atakiem chorobotwórczych mikroorganizmów. Aby zadbać o tę florę, 

nie należy stosować częstych irygacji pochwy. Powinno się także przestrzegać 

wskazówek użytkowania środków plemnikobójczych. Przykładowo, substancja 

o nazwie nonoxynol-9 jest toksyczna dla Lactobacillus.

Uwaga, jeśli osoba choruje na grzybicę, ma zazwyczaj zbyt niskie pH. Wówczas 

należy zwiększyć zasadowość lub używać neutralnego mydła, takiego jak Urte-

kram lub Biały jeleń.
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Zadbaj o swoich gości, w przeciwnym razie pojawi się dysbioza

Rozregulowanie mikrobioty (dysbioza) rodzi wiele konsekwencji: 

wzdęcia, problemy jelitowe, nadmierna przepuszczalność jelita.

1. Wzdęcia

W większości przypadków wzdęcia pojawiają się tymczasowo i nie 

mają większego wpływu na nasze zdrowie. Jednak jeśli się utrzymują, 

mogą być przyczyną bólu brzucha, zaburzeń wypróżniania, mdłości 

i wymiotów.

„Baby seeding” i flora komensalna

Przypuszcza się, że noworodki otrzymują florę jelitową w chwili porodu natu-

ralnego. Położne, które są świadome znaczenia tego naturalnego „zarażania”, 

zalecają, aby w przypadku tzw. cesarskiego cięcia ręcznie wysmarować nowo-

rodka florą pochodzącą z pochwy matki (włącznie z jamą ustną noworodka!).

Metoda nosi nazwę seeding lub „zasiewanie” florą pochodzącą z pochwy. 

W Nature Medicine1 ukazały się jednak wyniki badania, które kwestionuje tę 

metodę. Z badania wynika, że nie ma wyraźnej różnicy między dziećmi urodzo-

nymi przez cesarskie cięcie a dziećmi urodzonymi naturalnie. Potrzebne są więc 

kolejne badania, aby można było tę kwestię rozstrzygnąć.

1 Partial restoration of the microbiota of cesarean-born infants via vaginal microbial transfer : http://
www.nature.com/nm/journal/v22/n3/full/nm.4039.htm
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2. Problemy jelitowe

Tego typu zaburzenia mogą dotyczyć nawet 30% ludzi. Wyróżnia się 

dwa główne typy tych zaburzeń:

 ¾ Zaburzenia funkcjonalne, takie jak zespół jelita drażliwego, bez 

widocznych uszkodzeń anatomicznych. Tego typu zaburzenia do-

tyczą 15% populacji światowej1. Są przyczyną bólów brzucha, pro-

blemów z wypróżnianiem oraz z autonomicznym układem nerwo-

wym (pogorszenie układu odpornościowego, większa podatność 

na choroby wirusowe lub bakteryjne itd.).

 ¾ Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), do których zaliczamy 

wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-

--Crohna. Powodują stan zapalny i uszkadzają układ pokarmowy. 

Charakteryzują się tzw. rzutami choroby, po których następu-

ją okresy remisji, różnej długości. Objawami klinicznymi są bóle 

brzucha, przewlekłe biegunki z obecnością krwi i śluzu, mdło-

ści, wymioty, zmęczenie, utrata masy ciała, która może prowa-

dzić do niedoboru składników odżywczych… We Francji każde-

go roku odnotowuje się 65 tysięcy zachorowań na te choroby.

We wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego dochodzi do uszkodzeń 

w obrębie okrężnicy i odbytnicy. W chorobie Leśniowskiego-Crohna 

uszkodzenia mogą objąć cały przewód pokarmowy, od jamy ustnej 

po odbyt! Przyczyny nie są do końca znane (mówi się m.in. o czynni-

1 Źródło: World journal of gastroenterology, marzec 2014.
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kach genetycznych, nieodpowiedniej diecie, lekach, przepuszczalno-

ści jelita), jednak pewne jest to, że w tych chorobach mamy do czynie-

nia z nieprawidłową reakcją immunologiczną w obrębie jelita.

3. Nadmierna przepuszczalność jelita

O nadmiernej przepuszczalności jelita mówimy w przypadku, gdy przez 

jelito przedostaje się zbyt dużo bakterii chorobotwórczych. Przyczyną 

takiej sytuacji może być dysbioza, a także długotrwała lub powtarza-

jąca się antybiotykoterapia, długotrwałe stosowanie niesteroidowych 

leków przeciwzapalnych, długotrwałe spożywanie alkoholu, chemio-

terapia, a także alergie i nietolerancje pokarmowe, np. na gluten lub 

laktozę. 

Należy więc odstawić leki, które szkodzą jelitom, wprowadzić zmia-

ny w odżywianiu oraz zająć się dysbiozą (wspomagając gojenie się 

śluzówki jelitowej). Brak leczenia nadmiernej przepuszczalności jelita 

może prowadzić do pojawienia się tzw. chorób cywilizacyjnych, takich 

jak cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny, astma, choroby autoim-

munologiczne itd.

Uwaga, niewidoczny wróg

Plagą współczesnego świata jest stres i lęk. Są przyczyną nie tylko za-

burzeń psychologicznych, ale mają także związek z funkcjonalnymi za-

burzeniami ze strony układu pokarmowego oraz z nieswoistymi zapa-

leniami jelit. Istnieje związek między zaostrzeniem objawów choroby 
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a pojawieniem się trudnych wydarzeń postrzeganych jako zagrożenie. 

Większość chorych przyznaje, że widzi zależność między pojawieniem 

się objawów choroby a stresem.

Stres pobudza u ludzi motorykę esicy (esica to część jelita grubego) 

i może przyspieszać przemieszczanie się treści jelitowej. Stres prowa-

dzi także do zwiększenia przepuszczalności jelit, co prawdopodobnie 

jest przyczyną tzw. rzutów choroby w NZJ oraz nadmiernej reakcji od-

pornościowej w chorobach autoimmunologicznych.

Jak poprawić odporność?

Przede wszystkim należy pobudzić florę jelitową za pomocą pre- i pro-

biotyków. Zgodnie z definicją WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), 

produkt żywnościowy można nazwać probiotycznym w przypadku, 

gdy zawiera żywe mikroorganizmy, które spożyte w odpowiedniej 

ilości wykazują korzystne działanie zdrowotne. Istnieje wiele szcze-

pów tych mikroorganizmów, a najbardziej znane są mikroorganizmy 

należące do rodzaju Lactobacillus, Bifidobacterium i Saccharomyces. 

Przykładowo, probiotyki są naturalnie obecne w jogurtach, zsiadłym 
mleku, kefirze, kiszonej kapuście, a nawet oliwkach! Mogą być także 

dodawane do innych produktów, przykładem będzie chleb na zakwa-
sie lub drożdże piwne.

Prebiotyki to błonnik (włókna pokarmowe). Znajdziemy go w wielu 

roślinach zbudowanych z włókien pokarmowych, zwłaszcza w rośli-

nach zawierających duże ilości fruktanów (w jęczmieniu, szparagach, 
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karczochach) oraz zawierających skrobię opor-

ną (w bananach, roślinach strączkowych, ryżu, 
ziemniakach).

Błonnik to ulegające fermentacji cukry, które nie podlegają rozpadowi 

pod wpływem trawienia. Gdy znajdą się w jelicie grubym, stają się po-

żywką dla rozwijających się tam bakterii. Niektóre prebiotyki skutecz-

nie zapobiegają chorobom żołądkowo-jelitowym.

Przykładowo, w trakcie antybiotykoterapii często dochodzi do biegu-

nek, które zubożają mikrobiotę. Udowodniono już, że prebiotyki i Lac-

tobacillus zmniejszają ryzyko biegunek w trakcie antybiotykoterapii. 

Mogą także działać ochronnie w zespole jelita drażliwego. Za to ist-

nieje mniej dowodów na ich skuteczność w nieswoistych zapaleniach 

jelit.

Warto dodać, że działanie prebiotyków jest krótkotrwałe. Pozytywnie 

wpływają na przemieszczanie się treści jelitowej, ale nie utrzymują się 

w jelicie grubym. Gdy przestaniesz je spożywać, efekt ustępuje. Dla-

tego powinieneś je brać od razu po pojawieniu się objawów, w kura-

cjach 1-miesięcznych. 

Połączenie prebiotyku z probiotykiem nazywane jest synbiotykiem.

Naturalne prebiotyki i probiotyki

Wśród prebiotyków wyróżniamy błonnik twardy (nierozpuszczalny) 
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oraz błonnik rozpuszczalny. Błonnik nierozpuszczalny zawiera celu-

lozę lub hemicelulozę, którem niekiedy mogą działać podrażniająco. 

Tak mogą działać surowe warzywa: są niezbędne, ale nie zawsze do-

brze tolerowane. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, postaraj się je jeść 

po ugotowaniu.

Błonnik rozpuszczalny jest bardziej  miękki i lepiej tolerowany. Zali-

czamy tu gumy, pektyny, alginiany i śluzy, które w żywności występują 

w bardzo małej ilości. Można taki błonnik suplementować, w kapsuł-

kach lub w proszku. Niezależnie od tego, w jakiej formie go spożywasz, 

należy wtedy pić dużo płynów (wody lub herbatki ziołowej), aby mógł 

napęcznieć. Poprawia pasaż jelitowy, ale może wywoływać wzdęcia. 

Dlatego polecam stosować go z herbatką z anyżu gwiazdkowego 

(czyli badianu właściwego), która zmniejszy ilość gazów.

Do prebiotyków zaliczamy także rośliny bogate w inulinę, 

np. łopian, mniszek lekarski, karczoch, salsefia, cebula.

Od roku 2012 EFSA (European Food Safety Authority) uznaje także bi-

fidogenne właściwości owsa i zaleca spożywanie co najmniej 3 gramy 

owsa dziennie. 

Jeśli chodzi o roślinne probiotyki, w pyłkach kwiatowych znajdziemy 

10 milionów bakterii kwasu mlekowego na gram. Działają antybakte-

ryjnie, przeciwgrzybiczo, antyalergicznie, pozwalają przywrócić prawi-

dłową florę w okrężnicy wstępującej. Szczególnie polecam zamrożony 
świeży pyłek z czystka ladanowego (w Polsce niedostępny). W INRA 



- 149 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

(francuskim Krajowym Instytucie Badań Rolniczych) przeprowadzono 

badanie na 3 grupach szczurów z chorymi jelitami.

Przez 3 tygodnie każda grupa otrzymywała inne pożywienie: jedna 

grupa była żywiona klasycznie, drugą grupę żywiono klasycznie i po-

dawano zamrożony pyłek świeży z czystka, a trzecia grupa otrzymy-

wała żywienie klasyczne i pyłek suszony. Liczba uszkodzeń w jelitach 

zmniejszyła się o 30% tylko w grupie drugiej.

Rośliny oddziałujące na jelita

Wiele roślin leczniczych pozwala ograniczyć zapalenie jelit. Wśród nich 

na szczególną uwagę zasługują 3 rośliny z rodziny imbirowatych, któ-

re możesz wykorzystywać zarówno do celów kulinarnych, jak i leczni-

czych.

 ¾ Kurkuma, Curcuma longa. Kłącze kurkumy jest powszechnie zna-

ne i wykorzystywane w kuchni azjatyckiej. Kurkuma zawiera liczne 

kurkuminoidy, z czego 80% to kurkumina (barwnik zbliżony do ko-

loru pomarańczowego, dobrze znany w przemyśle rolno-spożyw-

czym2).  Kurkumina aktywuje enzymy antyoksydacyjne i pozwala 

leczyć dyspepsję i inne choroby zapalne jelita gru-

bego. Jest doskonała dla zdrowia. Należy jej uni-

kać tylko w razie niedrożności dróg żółciowych 

oraz w trakcie leczenia przeciwzakrzepowego.

2 Z kurkuminy powstaje barwnik E100. Zazwyczaj towarzyszy mu określenie: 
„nie odnotowano żadnych skutków ubocznych”. Kurkumina E100 jest co 
prawda pochodzenia naturalnego, ale może zawierać pozostałości po roz-
puszczalnikach stosowanych w proce-sie ekstrakcji.
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 ¾ Imbir, Zingiber officinale. W tym przypadku także wykorzystuje-

my kłącze. Nazwa imbiru pochodzi z sanskrytu „Shringavera”, 

co oznacza „w kształcie poroża jelenia”. Kłącze imbiru zawie-

ra dużo skrobi (60%). Olejek eteryczny imbirowy zawiera liczne 

składniki aktywne, a żywica zawiera związki (gingerole) nada-

jące imbirowi charakterystyczny, ostry smak. Działa przeciwza-

palnie, obniża poziom cholesterolu, poprawia pracę żołądka, 

wspomaga trawienie, działa przeciwpłytkowo i wzmacniająco. 

Zwiększa pracę gruczołów śli-

nowych i poprawia perystaltykę 

jelit. Stwierdzono, że 2 g imbiru 

może zwalczać mdłości (nawet 

u kobiet w ciąży) oraz wymioty. 

 ¾ Kardamon, Elettaria cardamomum. To roślina wieloletnia, do-

brze znana w medycynie ajurwedyjskiej. Jej owoce i nasiona 

wykorzystywane są w leczeniu zaburzeń trawiennych, halitozy 

itd. Kardamon zwiększa ilość soków żołądkowych i żółci, dzia-

ła rozkurczowo, zmniejsza ilość gazów jelito-

wych, a także jest znany jako afrodyzjak. Za-

leca się maksymalnie 1,5 g sproszkowanego 

kardamonu lub 1 g nalewki albo 40 mg olejku 

eterycznego (tj. 2 krople) dziennie. Nie należy 

przekraczać dawki, gdyż istnieje ryzyko tachy-

kardii lub bezsenności.
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Wiele olejków eterycznych

Skutecznie pomagają na dolegliwości jelitowe, dlatego wielu specja-

listów przepisuje je od bardzo dawna. Ich zaletą jest pobudzanie od-

porności, bez negatywnego wpływu na florę komensalną.

 ¾  Cynamonowce (np. chiński lub cejloński, Cinnamomum cassia lub 

Cinnamomum zeylanicum). W fitoterapii i w kuchni wykorzystuje 

się korę cynamonowca, w której powstaje olejek 

eteryczny3 o działaniu wzmacniającym oraz prze-

ciwinfekcyjnym o bardzo szerokim spektrum: an-

tybakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwgrzy-

biczym, ogranicza fermentację, czyli pozytywnie 

wpływa na florę jelitową.

Jest bardzo mocny. Odradza się jego stosowanie u kobiet w ciąży, 

karmiących piersią, a także u dzieci poniżej 12. roku życia. To olejek 

podrażniający skórę, błonę śluzową i wątrobę, dlatego należy przyjąć 

zasadę ogólną, aby używać go dopiero po konsultacji ze specjalistą 

i wyłącznie w niewielkiej dawce (1 kropla na dowolnym nośniku, np. 

na łyżkę miodu, 3 razy dziennie, maksymalnie przez 8 dni).

 ¾ Olejek eteryczny drzewa herbacianego, Tea tree, Melaleuca alter-

nifolia. Drzewo rośnie w południowej Australii i może sięgać 4–5 

metrów wysokości. Jego kora odkleja się płatami. Ma bardzo 

wąskie liście, na których znajdują się widoczne gołym okiem 

3 Nie należy mylić z olejkiem eterycznym z liści cynamonowca, którego skład i zapach są zbliżone 
do olejku goździkowego.
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gruczoły produkujące olejek eteryczny. Kwiaty białe, zebrane 

w kłosy, z charakterystycznymi, licznymi pręcikami. Owocami 

są jagody. Drzewo herbaciane ma doskonałe możliwości re-

generacji. Jego dobrze ukształtowany system korzeniowy po-

zwala mu z łatwością odrosnąć z karpy. 

Olejek eteryczny produkowany jest z liści, osiągając wydajność od 1 do 

2%. Ma silny zapach przypominający cyprys, kardamon i kamforę. Jest 

niezastąpionym elementem apteczki, ma szerokie spektrum działania 

przeciwinfekcyjnego: działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, 

przeciwgrzybiczo i przeciwpasożytniczo.

Nie należy go stosować przez 3 pierwsze miesiące ciąży ani u dzieci 

poniżej 7. roku życia. Nie odnotowano żadnej toksyczności tego olej-

ku przy prawidłowych warunkach użytkowania, jednak może działać 

drażniąco, jeśli będzie stosowany często lub długotrwale. W miarę 

możliwości wybieraj olejek z drzewa herbacianego z Australii, gdyż 

jest lepiej tolerowany przez skórę. Stosuj 1 kroplę z płynnym miodem 

(np. akacjowym) 3 razy dziennie, przez 10 dni w miesiącu.

 ¾ Olejek eteryczny niaouli, Melaleuca quinquenervia ct cyneol. Ten 

olejek pozyskiwany jest z liści. Dawniej mówiono o nim gomenol, 

gdyż był eksportowany z portu Gomen w Nowej Kaledonii, pod na-

zwą „gomen oil”. W jego skład wchodzi 1,8-cyneol, ale nie wy-

susza tak bardzo jak olejek eteryczny z Eucalyptus globulus. 

Wpływa korzystnie na odporność, działa przeciwbakteryjnie, 

przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo i przeciwpasożytniczo. 
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Ułatwia regenerację tkanek w obrębie jelit. Używany jest w ra-

zie infekcji, 1 kropla w 1 łyżce płynnego miodu, 3 razy dziennie, 

przez 10 dni.

Podsumowując: nigdy dość powtarzania o tym, jak ważna jest ochro-

na mikrobioty. Oprócz fitoterapii i aromaterapii, można także polecić 

wiele mikroelementów. Zwłaszcza cynk, który poprawia odporność 

i ułatwia gojenie się śluzówki. Spróbuj zastosować 1 ampułkę cynku 3 

razy w tygodniu, przez 2 miesiące.

Rośliny
Wykorzy-
stywana 

część
Postać Wskazania Dawkowa-

nie Uwagi

Kurkuma,
ostryż długi  
Curcuma longa

Kłącze

Kapsułki ze 
sproszkowaną 

kurkumą lub z eks-
traktem suchym 

standaryzowanym 
na zawartość 

kurkuminoidów 
(kurkumina, kur-
kuma, piperyna   

i inne)

Silnie prze-
ciwzapalnie, 

gojąco, immu-
nostymulująco

1 kapsułka 3 
razy dziennie

Można stoso-
wać regularnie 

w żywności

Imbir lekarski  
Zingiber officinale

Kłącze
Kapsułki ze 

sproszkowanym 
imbirem

Antyoksyda-
cyjnie, przeciw 

mdłościom

2 kapsułki 2 
lub  3 razy 
dziennie

Można spoży-
wać jako żyw-

ność

Kardamon 
malabarski
Elattaria 
cardamomum

Owoce 
i nasiona

Kapsułki ze 
sproszkowanym 

kardamonem, 
standaryzowane.  
 W Polsce dostęp-

ny jako przypra-
wa, wchodzi 

w skłąd preparatu 
Padma

Działa na florę 
jelitową

3 kapsułki 
dziennie

Lepiej spożywać 
jako żywność; 

nie przekraczać 
1,5 g dziennie
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Rośliny
Wykorzy-
stywana 

część
Postać Wskazania Dawkowa-

nie Uwagi

Czystek ladanowy 
Cistus ladanifer

Pyłek 
kwiatowy

Zamrożony  świe-
ży pyłek. Dostęp-
ny w zagranicz-
nych sklepach  
internetowych

Działanie pro-
biotyczne

1 gram dzien-
nie

Kuracja 3-tygo-
dniowa

Cynamon chiński 
Cinnamomum  
cassia

Kora
Sproszkowana 
kora lub olejek 

eteryczny

Bardzo dobre 
działanie prze-
ciwinfekcyjne, 
działa immu-
nostymulują-

co, przywraca 
równowagę 

flory

1 kapsułka 3 
razy dziennie 
lub 1 kropla 
olejku ete-
rycznego 

z miodem 3 
razy dziennie 
przez maksy-
malnie  8 dni

Do samodziel-
nego leczenia 

lepiej się nadaje 
sproszkowa-
ny cynamon, 

który co prawda 
działa słabiej, 
ale jest mniej 
agresywny. 

Olejek eteryczny 
można stosować 

pod kontrolą 
specjalisty

Drzewo   
herbaciane  
Melaleuca 
alternifolia Liście Olejek eteryczny

Przeciwwiru-
sowo, prze-

ciwgrzybiczo, 
immunosty-

mulująco

1 kropla roz-
puszczona  

w miodzie, 3 
razy dziennie 
przez 10 dni

Wybieraj olejek   
z drzewa her-

bacianego z Au-
stralii; regeneruje 
rozregulowaną 

florę

Niaouli Melaleuca  
quinquenervia

Kwitnące 
szczyty 
pędów

Olejek eteryczny

Przeciwbakte-
ryjnie, prze-

ciwwirusowo, 
gojąco, immu-
nostymulująco

1 kropla roz-
puszczona  

w miodzie, 3 
razy dziennie 
przez 10 dni

Olejek wystę-
pujący także 
pod nazwą 

gomenol

Cynk

Mikroele-
ment

Ampułki.   
W Polsce dostęp-
ny  w postaci ta-
bletek lub prepa-
ratów złożonych

Immunosty-
mulująco, uła-
twia gojenie 
się śluzówki 

jelitowej

1 ampułka 3 
razy w tygo-

dniu

Doustnie lub 
podję-zykowo; 
leczenie powin-
no trwać długo, 

co najmniej 2 
miesiące

Danielle Roux-Sitruk 

doktor farmacji
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Naturalne sposoby, aby chronić 

swój wzrok!

Załóż okulary i przeczytaj ten artykuł. Nareszcie zobaczysz, co 
trzeba zrobić, aby uchronić oczy przed tzw. zwyrodnieniem 
plamki żółtej związanym z wiekiem.

Rośliny do oczu? Pomysł wydaje się nieco dziwny, dlatego rzadko wy-

korzystuje się zioła do leczenia tego organu. A szkoda. Dobrze dobra-

ne rośliny oraz proste zmiany w diecie są strzałem w dziesiątkę. Za-

równo przy zwykłym zmęczeniu i zaczerwienieniu oczu,  jak i po urazie 

mechanicznym oraz aby zmniejszyć ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej.

Poważne problemy i przejściowe dolegliwości

Najpowszechniej występującym schorzeniem oczu jest zapalenie spo-

jówek, czyli zapalenie błony śluzowej oka. Aby poradzić sobie z tą dole-

gliwością, trzeba wzmocnić błonę śluzową i zmniejszyć ilość wydzieliny. 

Pomoże w tym pewna roślina o działaniu ściągającym, bogata w tani-

ny. O jakiej roślinie mowa? Chodzi o gorzknik kanadyjski (Hydrastis 

canadensis), rosnący w lasach Ameryki Północnej. A konkretnie o jego 

kłącze i korzeń. Kolejną powszechną dolegliwością jest tzw. jęczmień. 

Jest to infekcja, zazwyczaj bakteryjna, zlokalizowana na brzegu po-

wieki, w wyniku której tworzy się mały bolesny ropień. Jedną z najsku-

teczniejszych roślin na tę dolegliwość jest mirra (Commiphora myrrha, 

synonim Commiphora molmol), drzewo rosnące w Afryce Północno-
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-Wschodniej i na Półwyspie Arabskim. Leczniczo wykorzystywana jest 

żywica tego drzewa. Obie rośliny możesz stosować w formie nalewki, 

łatwej w użyciu i praktycznej.

Zresztą składniki aktywne obu roślin uwalniają się tylko w środowisku 

alkoholowym (nalewki), a w wodnym nie (napary, odwary).

Niestety we Francji (podobnie z Polsce) trudno dostać nalewki z gorzk-

nika kanadyjskiego lub z mirry. Trzeba więc zamawiać je za granicą. 

Pod koniec artykułu zamieszczamy listę sklepów internetowych i wska-

zówki, jak dokonywać zamówień.

Buteleczka nalewki z gorzknika kanadyjskiego nie jest tania, gdyż upra-

wa tej rośliny nie jest taka prosta. Jeśli jednak cierpisz na zapalenia 

spojówek, ta roślina jest niezawodna.

Warto wiedzieć, jak stosować nalewki

Bądź ostrożny i nigdy nie stosuj nierozcieńczonej nalewki bezpośred-

nio do oka, gdyż spowoduje to poważne oparzenie śluzówki. Stosuj je 

zawsze w rozcieńczeniu. Ale uwaga, gotowych preparatów do oczu 

nie rozcieńczaj wodą! Każdy preparat, który ma kontakt z błoną śluzo-

wą, musi być fizjologiczny, czyli zawierać sól w ilości odpowiadającej 

ilości soli w naszych komórkach.

Poniżej opisujemy szczegółowe wskazówki, jak przygotować krople 
z gorzknika kanadyjskiego na zapalenie spojówek.
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Będą potrzebne:

 ¾ buteleczka 30 ml z kroplomierzem – bez problemu kupisz przez 

Internet lub w aptece (patrz informacje pod koniec artykułu),

 ¾ garnek, w którym będziesz sterylizować buteleczkę.

Składniki:

 ¾ nalewka z gorzknika kanadyjskiego,

 ¾ biała sól kuchenna (zdecydowanie nie sól morska, która owszem 

zawiera więcej składników, ale zawiera też zanieczyszczenia),

 ¾ woda.

Sposób przygotowania:

 ¾ Aby przygotować płyn fizjologiczny, wsyp 9 g soli do garnka z 1 li-

trem wody i podgrzewaj, aż cała sól się rozpuści (od czasu do cza-

su mieszając).

 ¾ Przykryj i doprowadź do wrzenia.

 ¾ Gdy woda będzie wrzeć, zdejmij pokrywkę, wstaw buteleczkę z kro-

plomierzem i ponownie przykryj garnek. Pozostaw na 10 minut, aby 

woda cały czas lekko wrzała.

 ¾ Zdejmij z ognia i odstaw do wystygnięcia.

 ¾ Wyjmując buteleczkę z kroplomierzem, wypełnij ją do połowy (ok. 

15 ml) słoną zagotowaną wodą.

 ¾ Zamknij buteleczkę i wstaw ją do lodówki dla zupełnego ochłodze-

nia.
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 ¾ Zimną buteleczkę wyjmij z lodówki, otwórz i dodaj 15 kropli nalewki 

z gorzknika kanadyjskiego.

 ¾ Zamknij, wstrząśnij i przechowuj w lodówce.

Aby w prostszy sposób przygotować krople, kup w aptece sterylny 

roztwór soli fizjologicznej do oczu. Zwykle sprzedawany jest po 5 ml. 

Wlej 15 ml takiego płynu do buteleczki z kroplomierzem, dodaj nalew-

kę zgodnie z opisem powyżej.

Sposób użycia: wstrząśnij buteleczkę, odchyl głowę do tyłu i wkraplaj 

1 kroplę do każdego oka, rano i wieczorem. Preparat możesz przecho-

wywać w lodówce przez około 3 tygodnie.

Na jęczmień zastosuj taką samą metodę, ale do 15 ml słonego płynu 

dodaj 7 kropli nalewki z mirry. Uzyskany płyn będzie mętniał, co jest 

naturalnym procesem.

Sposób użycia: taki sam jak sposób użycia gorzknika przy zapaleniu 

spojówek.

Masz zmęczone oczy? Zrób im kąpiel!

Aby złagodzić stany zapalne oczu lub przywrócić blask zmęczonym 

oczom, możesz im zrobić kąpiel w mieszance roślin o działaniu łago-

dzącym i przeciwzapalnym. Chodzi o płukanie oczu w naparze lub od-

warze roślinnym przygotowanym w płynie fizjologicznym.
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Poniżej prezentujemy listę najlepszych roślin dla Twoich oczu:

Roślina Ilość Zastosowanie

Rumianek  
(Matricaria recutita)

1 łyżka suszonych kwiatów na 200 
ml wody

Oczy zmęczone

Świetlik  
(Euphrasia officinalis)  
lub nawłoć  
(Solidago virgaurea)

1 garść nawłoci lub świetlika na litr 
wody

Stany zapalne oczu przy alergii

Babka lancetowata  
(Plantago lanceolata)

20 g suchych liści na  200 ml wody
Stany zapalne oczu  

w wyniku uderzenia albo jeśli do 
oka dostał się kurz lub owad

Babka lancetowata 
(Plantago lancéolata)  
i koper włoski 
(Foeniculum vulgare)

20 g suchych liści babki i 1 łyżka 
nasion kopru włoskiego na 200 

ml wody

Zapalenie spojówek lub jęczmień 
(słabsze działanie niż gorzknik lub 

mirra)

Potrzebne będą:

 ¾ dwa naczynia (kieliszki) do płukania oka – w niektórych aptekach 

można je kupić lub zamówić albo należy skorzystać ze sklepów in-

ternetowych (patrz informacje na stronie 5),

 ¾ garnek, w którym będziesz sterylizować te naczynia oraz w którym 

przygotujesz napar.

Składniki:

 ¾ jedna z roślin wymienionych w tabeli,

 ¾ biała sól kuchenna,

 ¾ woda.
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Sposób przygotowania:

 ¾ Aby przygotować płyn fizjologiczny, wsyp 9 g soli do garnka z 1 li-

trem wody i podgrzewaj, aż cała sól się rozpuści (od czasu do cza-

su mieszając).

 ¾ Przykryj i doprowadź do wrzenia.

 ¾ Przez 10 minut sterylizuj oba naczynia do płukania oka.

 ¾ Zdejmij z ognia, zdejmij pokrywkę, wyjmij oba naczynia i postaw 

w czystym miejscu (np. na czystym talerzu).

 ¾ Do słonej wody dodaj jedną lub kilka roślin, przykryj i zaparzaj przez 

10 minut.

 ¾ Odcedź i odstaw do ostygnięcia.

 ¾ Pierwszy kieliszek do płukania oka napełnij płynem, pochyl nad nim 

głowę i zanurz w płynie zamknięte oko. Odchyl głowę w tył, podkła-

dając pod naczynie ręcznik, który wchłonie wyciekający płyn. Teraz 

naczynie znajduje się na oku. Otwieraj i zamykaj zanurzone w płynie 

oko przez około 30 sekund, następnie wyrzuć płyn.

 ¾ To samo wykonaj dla drugiego oka, używając drugiego wysterylizo-

wanego naczynia.
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 ¾ Powtarzaj 2 razy dziennie, za każdym razem przygotowując nowy 

napar (napar nie pozostaje zbyt długo sterylny).

Jednak lepiej zapobiegać, niż leczyć

Zobacz, co powinieneś robić, aby mieć sokoli wzrok jak najdłużej.

Dbałość o oczy polega na zapewnieniu, aby w miarę upływu lat ten 

precyzyjny narząd funkcjonował w sposób optymalny. Największą 

obawą związaną ze starzeniem się oczu jest zwyrodnienie plam-
ki żółtej związane z wiekiem (AMD), choroba siatkówki. Siatkówka 

pełni rolę błony fotograficznej. Jest tą częścią oka, która wychwytuje 

światło i przekształca je w sygnał, który mózg interpretuje i rekonstru-

uje w obraz. AMD jest najpowszechniejszą przyczyną utraty wzroku 

u osób powyżej 50. roku życia. Wpływ na AMD mogą mieć także pro-

blemy z krążeniem krwi w oczach, np. z powodu palenia tytoniu i in-

nych czynników zaburzających krążenie.

Najczęściej mamy do czynienia z tzw. suchą postacią AMD. Jest mniej 

groźna i występuje w około 80% przypadków. Jej cechą charaktery-

styczną jest atrofia, proces stopniowego zanikania siatkówki, która 

tym samym przestaje prawidłowo funkcjonować. Powoli i stopniowo 

pogarsza się widzenie centralne.

Najgroźniejszą formą zwyrodnienia plamki żółtej jest tzw. mokra (wy-

siękowa) postać AMD. Występuje tylko w 20% przypadków, ale jest 

przyczyną większości ciężkich przypadków tej choroby. Charakteryzu-
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je ją tworzenie się nieprawidłowych i kruchych naczyń krwionośnych 

w siatkówce. Z tych naczyń krwionośnych wycieka surowica krwi, któ-

ra zakłóca funkcjonowanie siatkówki. Ta postać AMD szybciej prowa-

dzi do utraty widzenia centralnego.

Karotenoidy chronią oczy

Owoce i warzywa o żywych kolorach (czerwonym, żółtym i ciemno-

zielonym) zawierają dużą ilość naturalnych antyoksydantów zwanych 

karotenoidami. Szczególnie interesują nas trzy z nich: luteina, zeak-

santyna i mezo-zeaksantyna. Plamka żółta, czyli centralna część siat-

kówki, zawiera żółty barwnik złożony właśnie z tych trzech karoteno-

idów1. Naukowcy uważają, że te substancje są naszą ochroną przed 

zwyrodnieniem plamki żółtej. Pozwalają zmniejszyć uszkodzenia wyni-

kające ze stresu oksydacyjnego oraz wchłaniają część promieni światła 

uszkadzających siatkówkę2. Poza tym okazuje się, że ilość barwników 

w siatkówce jest odwrotnie proporcjonalna do ryzyka rozwoju AMD. 

Dobra wiadomość jest taka, że ich ilość możesz zwiększyć, jeśli w Two-

im pożywieniu będzie więcej produktów zawierających te barwniki3.

Najwięcej luteiny zawierają ciemnozielone warzywa liściaste, np. szpi-

nak, jarmuż czy kapusta odmiany viridis.

Zeaksantynę możesz znaleźć w kukurydzy, czerwonej papryce i po-

1 Nolan JM, Meagher K, Kashani S, Beatty S. What is meso-zeaxathin, and where does it come from? 
Eye 2013;27:899-905.

2 Krinsky NI, Landrum JT, Bone RA. Biologic mecha-nisms of the protective role of lutein and ze-
axanthin in the eye. Ann Rev Nutr 2003;23:171-201.

3 Ibidem.
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marańczach. Oba barwniki w dużej ilości znajdują się w żółtku jaja4. 

Mezo-zeaksantyna występuje w pożywieniu w bardzo niewielkiej ilo-

ści, np. w krewetkach i w skórze ryb. Naukowcy twierdzą, że mezo-ze-

aksantynę można wytworzyć z luteiny5.

Trzeba pamiętać, że karotenoidy są rozpuszczalne w tłuszczach. To 

oznacza, że zostaną wchłonięte przez śluzówkę jelita tylko w obec-

ności tłuszczów. Pamiętaj więc, aby wymienione wyżej produkty jeść 

łącznie z jakimś źródłem lipidów, np. z oliwą z oliwek dodaną do su-

rówki z kapusty albo z odrobiną śmietany dodanej do gotowanego 

szpinaku. Żółtka jaj mają tu podwójną rolę, gdyż zawierają karoteno-

idy, a zarazem stanowią wspaniałe źródło lipidów.

Luteina i zeaksantyna zapobiegają zwyrodnieniu plamki żółtej, a bada-

nia wykazują także, że chronią przed rozwojem zaćmy6.

Do celów profilaktycznych nie ma nic lepszego niż zbilansowana dieta 

bogata w te antyoksydanty. Jeśli jednak masz już poważne choroby 

oczu, suplementacja może okazać się niezbędna.

Dostępne są suplementy diety na bazie luteiny i zeaksantyny. Stosuj 

10 mg luteiny i 2 mg zeaksantyny dziennie7.

4 Sommerburg O, Keunen JE, Bird AC, van Kuijk FJ. Fruits and vegetables that are sources for lutein 
and zeaxanthin: the macular pigment in human eyes. Br J Ophthalmol. 1998 Aug;82(8):907-10.

5 Nolan JM, Meagher K, Kashani S, Beatty S. What is meso-zeaxathin, and where does it come 
from? Eye 2013;27:899-905.

6 Weikel, Karen A et al. Nutritional Modulation of Cataract. Nutrition reviews 72.1 (2014): 30–47. 
PMC. Web. 27 Dec. 2014.

7 Recommandations de la « American Optometrist Association » accessible ici: http://www.aoa.org/
patients-and-public/caring-for-your-vision/lutein?sso=y
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Kwasy tłuszczowe dobre dla oczu

Coraz więcej mówi się o tym, że niezbędne kwasy tłuszczowe mają ko-

rzystny wpływ na wiele narządów naszego ciała. Dotyczy to również 

oczu. Dowiedziono, że najwięcej korzystnych właściwości mają dwa 

rodzaje kwasów tłuszczowych omega-3, czyli EPA i DHA. Znajdują się 

głównie w rybach z zimnych mórz, np. w sardynkach, śledziach, łoso-

siu i makreli.

W wielu badaniach wykazano, że znaczne spożycie tych kwasów tłusz-

czowych (w tłustych rybach spożywanych 2 razy w tygodniu lub w po-

staci suplementów diety) wiąże się z niższą zachorowalnością na AMD 

oraz niższym ryzykiem rozwoju AMD do postaci ciężkiej8. Co więcej, 

jedno z badań wskazuje, że suplementacja 650 mg EPA i 350 mg DHA 

dziennie zmniejsza problem tzw. suchych oczu. Te kwasy tłuszczowe 

dają nam ochronę w wielu płaszczyznach, począwszy od układu ser-

cowo-naczyniowego po zdrowe oczy.

Do celów profilaktycznych możesz spożywać tłuste ryby 2 do 3 razy 

w tygodniu. Osoby z chorobami oczu powinny raczej zdecydować się 

na suplementację oleju z ryb z zimnych mórz, w dawce od 1 g do 2 g 

dziennie. Kupuj taki olej z ryb, który nie zawiera metali ciężkich.

Uwaga, olej z tych ryb rozrzedza krew. Jeśli zażywasz leki przeciwza-

krzepowe, koniecznie skonsultuj się z lekarzem, zanim zdecydujesz 

się na suplementację.

8 Weikel KA, Taylor A. Nutritional modulation of age-related macular degeneration. Mol Aspects 
Med 2012;33:318-375.
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Przeklęte cukry!

Cukry i wyroby skrobiowe to produkty o wysokim indeksie glikemicz-

nym, które przyczyniają się do bardzo wielu problemów metabo-

licznych i sercowo-naczyniowych. Nie zaskoczy Cię więc informacja, 

że przyczyniają się również do powstawania zwyrodnienia plamki żół-

tej.

Badania wykazują, że spożywanie produktów o niskim indeksie glike-

micznym zmniejsza ryzyko pojawienia się i rozwoju AMD9. Zbyt wysoki 

poziom cukru we krwi wywołuje tzw. glikację białek, tj. proces nisz-

czenia białek prowadzący do pogorszenia funkcji tkanek organizmu. 

Innymi słowy, nadmiar cukru we krwi prowadzi w dłuższej perspek-

tywie do pogorszenia funkcji siatkówki. Dla wielu osób ograniczenie 

spożycia tych produktów nie jest łatwe z uwagi na uzależnienie powo-

dowane przez cukier.

Poza tym często większym problemem okazuje się zdolność orga-

nizmu do utrzymania właściwego poziomu cukru we krwi niż ilość 

spożywanego cukru. Dla przykładu, jeśli regularnie uprawiasz sport, 

prawdopodobnie dobrze radzisz sobie ze spożytym cukrem i poziom 

glukozy we krwi szybko spada. Jednak część osób sobie z tym nie ra-

dzi i cierpi na tzw. insulinooporność.

Ich komórki nie są w stanie wychwycić insuliny wydzielanej przez trzust-

kę. To prowadzi do zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi po posiłku, 

9 Weikel, Karen A et al. Nutritional Modulation of Cataract. Nutrition reviews 72.1 (2014): 30–47. 
PMC. Web. 27 Dec. 2014.
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a na czczo ten poziom również często jest podwyższony.

Jeśli codziennie jesz cukry i produkty skrobiowe, a także gdy zauwa-

żasz u siebie tzw. otyłość brzuszną, najwyższa pora udać się do leka-

rza i poprosić o skierowanie na badania krwi. Zbadaj poziom glukozy 

we krwi na czczo oraz glikemię poposiłkową, poziom trójglicerydów, 

poziom hemoglobiny glikowanej. Wyniki tych badań pokazują, jak or-

ganizm radzi sobie z utrzymaniem poziomu cukru we krwi. Jeśli sam 

zauważysz lub lekarz zauważy nieprawidłowości, pora na zrobienie 

porządków w diecie.

Wyeliminuj wszystkie słodzone napoje, napoje gazowane i soki owo-

cowe sprzedawane w sklepach. Nie jedz żadnych sklepowych słodkich 

przekąsek. Ogranicz spożycie białego pieczywa, białego ryżu, makaro-

nu z białej mąki i ziemniaków.

Nie może się nie udać, jeśli posiłek będzie się składał w 1 z białek  

i w 3 z warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) lub w 1 z białek, 1 z wa-

rzyw i 1 z produktów skrobiowych np. quinoa, proso lub gryka.

Aby upewnić się, że zmiany idą w dobrym kierunku, poproś lekarza 

o kolejne badanie krwi po 6 miesiącach. Sprawdzisz wówczas, czy 

udało się unormować sytuację. Twoje oczy na to zasługują!

Christophe Bernard 
producent ziół i naturopata

http://www.altheaprovence.com

http://www.altheaprovence.com
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Nasze psy i koty zasługują na coś 

lepszego niż fipronil!

Pamiętasz aferę z fipronilem, środkiem owadobójczym, któ-
ry znalazł się w jajkach? Uważasz, że sprawa jest zakończona 
i problem się rozwiązał? Przykro mi, ale muszę to powiedzieć 
– nie możesz spać spokojnie, zwłaszcza jeśli masz w domu ja-
kieś zwierzę. Przeczytaj, jak leczyć swoje czworonogi, nie na-
rażając swojego zdrowia na niebezpieczne środki przeciwpa-
sożytnicze i nie zatruwając środowiska.

Stosowanie pipety przeciwpasożytniczej na szyję zwierzaka to czyn-

ność, którą wielu właścicieli psów i kotów wykonuje co miesiąc, zgod-

nie z zaleceniami weterynarza. Gama dostępnych produktów jest sze-

roka, ale zazwyczaj nie jesteś świadom tego, co wchodzi w ich skład. 

Sprawdźmy więc, czy ta prosta czynność na pewno jest bezpieczna?

Zbliżenie na fipronil

Pod koniec wiosny zeszłego roku media nagłośniły sprawę fipronilu, 

składnika o działaniu owadobójczym i roztoczobójczym, który został 

podstępem wprowadzony do farm kur w Holandii i Belgii. Producen-

ci zostali oszukani przez handlowców sprzedających produkt, który 

rzekomo miał być naturalny. W efekcie doszło do skażenia jaj, które 

wyeksportowano do wielu krajów Europy. Francuska Agencja Bezpie-

czeństwa Sanitarnego uspokaja, że toksyczność fipronilu dla człowie-
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ka jest umiarkowana. Co nie zmienia faktu, że jest to substancja neu-

rotoksyczna. Ostre zatrucie tym składnikiem wywołuje

zaburzenia neurologiczne (zawroty głowy, mdłości, wymioty itd.). 

O skutkach długotrwałej ekspozycji na niskie dawki nadal niewiele wia-

domo. Jeszcze mniej uspokajający jest fakt, że amerykańska Agencja 

Ochrony Środowiska zaklasyfikowała ten insektycyd jako potencjalnie 

rakotwórczy.

Jeszcze jeden paradoks

O ile istnieje zakaz stosowania fipronilu w hodowli, jak najbardziej 

dozwolone jest wykorzystywanie go do użytku domowego. Składni-

kiem czynnym w wielu produktach przeciwpasożytniczych (Frontline, 

Fiproline, Flévox) jest właśnie fipronil. Co prawda nie są to produkty 

do spożycia, jednak jesteś częściowo narażony, ponieważ masz bliską 

styczność ze swoimi zwierzakami: głaszczesz je, tulisz, całujesz, a cza-

sem nawet śpisz w tym samym łóżku!

Jak to jest z innymi chemicznymi produktami przeciwpasożytniczymi? 

Ekspozycja na produkty na bazie syntetycznych pyretroidów (jedna 

z grup związków przeciwpasożytniczych stosowanych na insekcydy) 

może zmniejszać zdolności uczenia się u dzieci1. Nasze obawy o zdro-

wie w związku z używaniem tych insektycydów są uzasadnione.

1 Viel JF et al. Pyrethroid insecticide exposure and cognitive developmental disabilities in children : 
The PELAGIE mother-child cohort. Environ Int. 2015 Sep;82:69-75. doi : 10.1016/j.envint.2015.05.009. 
Epub 2015 Jun 5.
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Kilka lat temu, francuska Krajowa Agencja Leków Weterynaryjnych na-

kazała wycofanie z rynku 76 opasek przeciwpasożytniczych (na 110 

dostępnych!) z uwagi na zagrożenie neurologiczne dla osób najmłod-

szych, mniej odpornych niż dorośli.

Nauczmy się radzić sobie bez tych trucizn

Aby tak się stało, musimy spojrzeć z innej perspektywy i przedefinio-

wać cele. Weterynaria alopatyczna przyjmuje postawę walczącą: celem 

jest zero pasożytów, żadna pchła na zwierzęcym grzbiecie nie ma prawa 

przetrwać – mówi Marie-France Brunot, weterynarz specjalizująca się 

w fitoterapii. Jest czymś normalnym, że nasze domowe zwierzęta przy-

niosą jedną lub dwie pchły, albo kleszcza od czasu do czasu. To wcale 

nie musi być problemem! Problem się pojawia, jeśli skala tego jest duża. 

Jednak nawet wtedy trzeba się zastanowić nad przyczynami anormalnej 

sytuacji – podkreśla. Ważniejszym celem jest więc zapanowanie nad 

inwazją zewnętrznych pasożytów, zwłaszcza pcheł, kleszczy i swędzi-

ków, niż ich zabijanie za wszelką cenę, toksycznymi substancjami.

Do dyspozycji mamy wiele metod naturalnych, począwszy od roślin 

o właściwościach odstraszających, dzięki którym te pasożyty będą się 

trzymać z daleka od naszych zwierząt.

Dla psa: olejki eteryczne

Dla naszych psich przyjaciół wybieraj np. olejek eteryczny geraniowy, 
cytronelowy, lemongrass lub z eukaliptusa cytrynowego. Są kosz-
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marem dla tych żyjątek o 6 lub 8 odnóżach. Do dyspozycji mamy tak-

że inne olejki. Marie-France Brunot często używa olejku eterycznego 

drzewa herbacianego, mięty pieprzowej i lawendy spiki – te dwa 

ostatnie dodatkowo łagodzą miejsca po ukąszeniu. Kroplę jednego 

z wymienionych olejków można nanieść bezpośrednio na skórę zwie-

rzęcia, w miejsce którego nie może wylizać: pod szyją lub między usza-

mi.

Kolejnym rozwiązaniem są płyny odstraszające: do buteleczki 100 ml 

wlej 2 ml olejku eterycznego, 8 ml produkty dyspergującego, a resz-

tę uzupełnij wodą źródlaną2. Wystarczy regularnie spryskiwać sierść 

psa, nie częściej niż co 48 godzin. Koniecznie wybieraj olejki eteryczne 

z określonym chemotypem, aby ich użycie było w pełni bezpieczne.

Dla kota: hydrolaty aromatyczne

Użycie olejków eterycznych u kotów wymaga bardzo dużej ostrożno-

ści, ponieważ niektóre związki zawarte w olejkach, np. fenole i ketony, 

mogą być dla kota trujące. Poza tym, silny zapach olejków może ko-

tom mocno przeszkadzać, co sprawi, że będą potem mało chętne do 

współpracy. Lepiej będzie, jeśli zastosujesz inny produkt należący do 

aromaterapii: hydrolaty. Możesz wybrać mieszaninę kilku hydrolatów 

z wyżej wymienionych roślin odstraszających, np. lawendowy i gera-

niowy, wymieszane w równych częściach.

Koty zazwyczaj źle znoszą bezpośrednie spryskiwanie sierści, dlatego 

2 Czyli około 70 kropli olejku eterycznego (1 ml = 35 kropli) na 160 kropli środka dyspergującego  
(1 ml = 20 kropli).
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można nasączyć materiałowy kompres i pogładzić nim kota, traktując 

to jako głaskanie.

Pchły: nic prostszego

Na początek weź „gęsty” grzebień i przeczesz nim zwierzę, dzięki cze-

mu pozbędziesz się części pcheł. Przy okazji będziesz w stanie ocenić 

jak duże jest zapchlenie i jakich metod użyć. Posypanie zwierzaka zie-
mią okrzemkową niszczy pchły i nie stanowi zagrożenia w razie gdy-

by zwierzę ten produkt zjadło. Ten sam produkt jest zresztą stoso-

wany wewnętrznie w celu zwalczania pasożytów jelitowych. Pamiętaj, 

że na zwierzęciu jest tylko niewielka część pcheł, większość znajduje 

się w otoczeniu.

Kleszcze!

Nasi czworonożni przyjaciele są narażeni na kleszcze przez cały rok, 

nawet zimą. W miejscu ukąszenia może się pojawić reakcja zapalna, 

a kleszcze mogą przenosić3 czynniki chorobotwórcze wywołujące 

choroby, które są ogólnie poważne, a niekiedy nawet śmiertelne (ba-

beszjoza, anaplazmoza, borelioza itd...). Borelioza u psów jest mniej

widoczna niż u człowieka, jednak w razie podejrzeń, laboratoria mają 

już miarodajne testy wykrywające tę chorobę. Pamiętaj, że produkty 

odstraszające pchły działają także na kleszcze. Jeśli mimo to dostrze-

żesz kleszcza na swoim zwierzęciu, szybko go usuń za pomocą tzw. 

3 Głównie u psów.
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kleszczołapki. Przekręcając ją o 360 stopni, kleszcz traci przyczepność 

do skóry i łatwo go wyciągnąć, nie pozostawiając fragmentów w ciele. 

Miejsce po ugryzieniu zdezynfekuj kroplą olejku z drzewa herbaciane-

go i to wszystko.

Odżywianie najlepszą profilaktyką

Zdaniem Marie-France Brunot, podstawowym sposobem walki z pa-

sożytami jest przywrócenie ogólnej, prawidłowej równowagi organi-

zmu zwierzęcia. Możesz to zrobić poprzez odpowiednie żywienie. Je-

śli nasze zwierzęta mają rozregulowaną florę jelitową, nie radzą sobie 

z najmniejszym nawet ukąszeniem pchły, o czym świadczy owa dolegli-

wość alergiczna występująca u wielu zwierząt. Ta dolegliwość, określa-

na fachowo jako alergiczne pchle zapalenie skóry, charakteryzuje się 

silnym swędzeniem i wypadaniem sierści z niewielkiego lub znacznego 

obszaru ciała. Powstaje w wyniku nadmiernej reakcji układu odporno-

ściowego zwierzęcia na ślinę pchły.

Karmienie psa lub kota chrupkami zawierającymi zboża to herezja: one 

nie są ziarnożerne! – mówi weterynarz. Dobieranie karmy bezzbożo-

wej (coraz więcej firm już takie oferuje) to pierwszy etap wzmacniania 

mikrobioty jelitowej i przywracania prawidłowej odporności.

Naturalna apteczka

Oto kilka niezastąpionych produktów, dzięki którym możesz sobie po-

radzić z drobnymi problemami na co dzień.
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 ¾ Na dolegliwości skórne, w przypadku podrażnienia lub ukąszenia 

przez owady, użyj żelu z aloesu, bezpośrednio na skórę, aż do ustą-

pienia objawów.

 ¾ Żel z arniki (zakupiony w aptece nadaje się tu idealnie) jest dosko-

nały do masażu obolałych stawów i wspomaga wchłanianie krwia-

ków.

 ¾ Koniecznie miej pod ręką tubkę zielonej glinki gotowej do użycia! 

Jeśli pojawi się np. ropień, nanieś grubą warstwę zielonej glinki i do-

daj jedną lub dwie krople olejku eterycznego drzewa herbaciane-

go. Ten olejek ma doskonałe działanie aseptyczne, wystarczy jedna 

kropla do zdezynfekowania rany. Zielona glinka z tubki jest wystar-

czająco lepka i utrzymuje się na skórze bez bandaża.

 ¾ Na rany typu skaleczenia lub oparzenia, cuda może zdziałać miód, 

gdyż ułatwia gojenie i ma właściwości przeciwzapalne i prze-

ciwdrobnoustrojowe... Szczególnie nadaje się miód tymiankowy! 

Aby zwierzę go nie wylizało, skaleczenie trzeba zabezpieczyć pla-

strem. Czynność powtarzaj raz dziennie, przez czas gojenia się.

 ¾ Kolejny produkt pszczeli, propolis, ma właściwości antybiotyczne 

i przeciwwirusowe. Skutecznie pomaga na problemy laryngologicz-

ne, takie jak nieżyt nosa, zapalenie ucha, a nawet zapalenia dziąseł, 

egzema i inne problemy skórne. Podaje się go doustnie, jako pro-

szek wymieszany z pożywieniem. Dawka jest uzależniona od masy 

ciała zwierzęcia oraz od samego produktu. Przykładowo, jeśli za-
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stosujesz kapsułki zawierające 300 mg propolisu, przy czym daw-

ka wskazana dla osoby dorosłej wynosi 6 takich kapsułek dziennie, 

swojemu kotu o masie 6 kg możesz podać pół kapsułki, a kotu wa-

żącemu 4 kg jedną trzecią kapsułki.

Céline Sivault  
i Alessandra Moro Buronzo
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Choroba Parkinsona, 

Alzheimera… Postaw 

na profilaktykę!

Mimo iż mózg jest dobrze chroniony przez czaszkę, jednak ni-
gdy nie ma 100% ochrony. Brak samodzielności, instytucjonali-
zacja, hospitalizacja... tym grożą choroba Parkinsona i choroba 
Alzheimera. Te dwie choroby mają olbrzymi wpływ na jakość 
życia chorych i ich rodzin. Nie czekaj i już od dziś wprowadź 
zasady, które mogą dużo zmienić!

Przerażająco duży wpływ na całe społeczeństwo

Demencja (otępienie) jest najpoważniejszą formą starzenia się mó-

zgu. Zaczyna się stopniowym pogarszaniem się pamięci i funkcji po-

znawczych. Może się rozszerzać, obejmując także zaburzenia osądu 

oraz stopniową utratę samodzielności.

Istnieją co prawda czynniki, które mogą przed nią chronić (wysoki po-

ziom wykształcenia, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, hob-

by, regularna aktywność fizyczna), jednak głównym czynnikiem ryzy-

ka jest wiek. Do czynników ryzyka należy dodać nadciśnienie tętnicze, 

cukrzycę, otyłość, palenie papierosów, alkoholizm, hipercholesterole-

mię.
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Na chorobę Alzheimera choruje we Francji 850 tysięcy osób, a każde-

go roku odnotowuje się 225 tysięcy nowych zachorowań. Na chorobę 

Parkinsona choruje 160 tysięcy osób, każdego roku odnotowuje się 10 

tysięcy nowych przypadków. Oznacza to, że ponad milion Francuzów 

cierpi na choroby neurodegeneracyjne mózgu.

W USA choroba Alzheimera, na którą choruje tam 5,3 miliona ludzi, 

uplasowała się już na szóstym miejscu pod względem przyczyn zgo-

nów. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że liczba chorych na ro-

dzaj demencji w 2030 roku może być dwukrotnie wyższa, a w roku 

2050 trzykrotnie wyższa.

Jak na razie nie istnieje żaden sposób, aby tę chorobę wyleczyć. Istnie-

ją tylko leki celujące w objawy, o bardzo różnej skuteczności. Główny 

wysiłek skierowany jest na bliską współpracę z osobami opiekującymi 

się chorymi. We Francji istnieje ponad 1500 placówek dla osób z cho-

robą Alzheimera, jednak oprócz badań diagnozujących (bazujących 

na testach wykonywanych u specjalisty) nadal oczekujemy na zapro-

ponowanie nam realnych metod zapobiegania tym chorobom.
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Długa lista winnych

Na początek pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu! Niewystarcza-

jąco nawodniony mózg zwiększa ryzyko chorób degeneracyjnych. Im 

jesteśmy starsi, tym słabiej odczuwamy pragnienie. Tymczasem mózg 

funkcjonuje o 14% szybciej, jeśli organizm jest wystarczająco nawod-

niony. Badania wykazały, że zdolność koncentracji stopniowo spada, 

jeśli w organizmie niedobór wody wynosi ponad 1%.

Jakich jeszcze potencjalnych winnych znamy? Ława oskarżonych pęka 

w szwach. W pierwszym rzędzie mamy czynniki środowiskowe, które 

coraz częściej wskazywane są jako winne powstawania chorób neu-

Czy są powody do niepokoju?

Rozpoznanie tych chorób bywa trudne, zwłaszcza u osób starszych. Jednak 

istnieją pewne objawy, które powinny nas skłonić do wizyty u lekarza.

 › Regularne gubienie przedmiotów 

codziennego użytku.

 › Nagłe zaburzenia orientacji doty-

czące miejsca.

 › Proste obliczenia stają się trudne 

lub niemożliwe.

 › Problemy z orientacją w czasie lub 

przestrzeni.

 › Nowe zaburzenia nastroju.

 › Utrata empatii.

 › Pismo zaczyna być nieczytelne.

 › Stawianie drobnych kroków w trak-

cie chodzenia.

 › Utrata smaku lub węchu.
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rodegeneracyjnych. Gdyby zająć się tymi czynnikami zapobiegawczo, 

być może pozwoli to zapobiec neurodegeneracji lub zmniejszyć jej na-

silenie.

Niedobór witaminy D

Część badań wykazała już, że istnieje związek między ni-

skim poziomem witaminy D a wysokim ryzykiem udaru 

mózgu. Obecnie wiadomo, że osoby z niskim poziomem 

witaminy D we krwi mają o 69% większe ryzyko choro-

by Alzheimera. Jeśli niedobór jest znaczny, może być większe nawet 

o 120%. Należy wiedzieć, że badanie poziomu witaminy D nie jest re-

fundowane.

„Zemsta mięsa”

Im więcej białka w spożywanej żywności (zwłaszcza biał-

ka zwierzęcego) musimy metabolizować, tym więcej wy-

twarzamy homocysteiny i tym wyższy jej poziom we krwi. 

Homocysteina to aminokwas toksyczny i utleniający, któ-

rego organizm stara się pozbyć. Aby nie zwiększać poziomu homocy-

steiny, powinniśmy unikać żywności przetworzonej przemysłowo oraz 

diety ubogiej w świeże owoce i warzywa. Jednak nadmierna produkcja 

tego aminokwasu może także wynikać z predyspozycji genetycznych. 

Kobiety, które mają wysoki poziom homocysteiny, mają o 70% wyższe 

ryzyko wystąpienia demencji innej niż choroba Alzheimera.
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W badaniu prowadzonym przez 8 miesięcy na grupie 48 osób wyka-

zano, że regularne spożywanie napoju bogatego w antyoksydanty 

z jabłek, cytryn i zielonej herbaty bio pomaga zmniejszyć zbyt wysoki 

poziom homocysteiny we krwi u osób z chorobą Alzheimera. W tym 

badaniu grupa otrzymująca placebo nie uzyskała żadnego efektu.

Nieodpowiednia higiena jamy ustnej

W jednym z badań wykazano, że osoby myjące zęby rza-

dziej niż raz dziennie miały nawet do 65% wyższe ryzyko 

demencji niż osoby myjące zęby codziennie. Inne badania 

pokazały, że u osób chorujących na chorobę Alzheimera 

stwierdzono wyższy poziom obecnych tam bakterii odpowiedzialnych 

za przewlekłe choroby dziąseł (paradontozę), np. Porphyromonas 

gingivalis, niż u osób bez demencji.

Gdy rtęć „zatruwa atmosferę”

8 amalgamatów średnio na osobęoznacza, że każdego 

dnia, w trakcie przeżuwania pokarmu i poprzez parowa-

nie rtęci, do jamy ustnej uwalnia się około 120 mikrogra-

mów tego pierwiastka. Jak już wiadomo, długotrwała 

ekspozycja na rtęć stanowi w dłuższym okresie znaczące zagrożenie 

dla zdrowia. Dotyczy to zarówno ekspozycji na rtęć w pracy, w środo-

wisku, poprzez plomby w zębach i zanieczyszczoną żywność.

Osoby, u których procesy detoksykacyjne przebiegają słabiej, są bar-
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dziej narażone. Wykazano, że w mózgu osób chorych na chorobę Al-

zheimera występuje wyższe stężenie rtęci. Zastąpienie części plomb 

w zębach wypełnieniami ceramicznymi, które są obojętne, może więc 

być ważnym czynnikiem zapobiegającym otępieniom.

Aluminium, być może czeka nas kolejna afera

Znajduje się wszędzie: w wodzie z kranu, w żywności, 

w naczyniach kuchennych… A także w szczepionkach, 

lekach osłaniających błonę śluzową żołądka, w dezo-

dorantach. Powinniśmy unikać systematycznego sto-

sowania tych produktów, ponieważ wiadomo już, że aluminium jest 

toksyczne dla układu nerwowego i prawdopodobnie łączy się z tok-

sycznością innych metali ciężkich.

Leki, które czasem robią więcej złego niż dobrego

Leki antyhistaminowe, antydepresyjne, nasenne, anksjo-

lityczne (przeciwlękowe) oraz wiele innych mogą, przy 

długotrwałym stosowaniu, sprzyjać rozwojowi demen-

cji. Co więcej, nawet leki antycholinergiczne, stosowane 

w leczeniu inkontynencji i choroby Parkinsona, mogą zwiększać ryzyko 

rozwoju choroby Alzheimera! Codzienne zażywanie tych leków przez 

3 do 6 miesięcy zwiększa to ryzyko o 30%, a zażywanie ich dłużej niż 6 

miesięcy zwiększa ryzyko o 60– 80%. W przeprowadzonym na szeroką 

obejmującym prawie 3500 osób, wykazano, że u ponad 23% uczestni-

ków rozwinęła się demencja, a u 80% choroba Alzheimera!
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Nieprawidłowe nawyki żywieniowe

Wielu autorów twierdzi, że choroba Alzheimera nie jest 

niczym innym jak formą cukrzycy mózgu. W procesie de-

generacyjnym mózgu odkryto taki sam proces chorobo-

twórczy, jaki prowadzi do insulinooporności i do cukrzy-

cy typu 2. Badania przeprowadzone z Klinice Mayo w USA pozwoliły 

stwierdzić, że spożywanie dużej ilości węglowodanów zwiększa o 89% 

ryzyko powstania otępienia. Z kolei spożywanie znacznej ilości „do-

brych tłuszczów” zmniejsza to ryzyko o 44%.

Duże wahania poziomu glukozy we krwi, powodowane regularnym 

spożywaniem produktów o wysokim indeksie glikemicznym (IG), mają 

wpływ na strukturę i biochemię mózgu. Tak więc trzymaj się z daleka 

od cukrów, rafinowanej mąki i wszelkich produktów o wysokim indek-

sie glikemicznym, ponieważ one tworzą podłoże do rozwoju chorób 

neurodegeneracyjnych.

Wieczny winowajca: pestycydy

O tym, że pestycydy są toksyczne dla neuronów, wiado-

mo już od dawna. Ich wpływ na mózg jest olbrzymi, a jed-

nak wciąż marginalizowany. Tymczasem dane liczbowe 

są wyraźne: ekspozycja na jeden pestycyd zwiększa ry-

zyko otępienia o 38%, zwłaszcza ryzyko choroby Alzheimera (o 42%)! 

Te zatrważające liczby są wynikiem prowadzonego przez 10 lat w USA 

badania obejmującego 3518 mieszkańców.
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Wygląda na to, że ryzyko wzrasta u osób pracujących w gospodar-

stwach rolnych, mających kontakt ze środkami ochrony roślin, pra-

cujących w sklepach ogrodniczych oraz mających kontakt z farbami, 

klejami, żywicami syntetycznymi i epoksydowymi. Francja jest europej-

skim liderem pod względem stosowania pestycydów, a w ciągu ostat-

nich lat odnotowuje się 5-procentowy wzrost rok do roku. Niedawno 

został tam wprowadzony zakaz sprzedaży pestycydów w sklepach 

samoobsługowych.

Długotrwała ekspozycja na fale elektromagnetyczne

Pomiar aktywności naszego mózgu za pomocą elektro-

encefalografu dowodzi m.in. istnienia elektromagne-

tycznej aktywności mózgu. Tymczasem chmura elek-

tromagnetyczna, w jakiej żyjemy, jest już bardzo gęsta, 

a na obszarach miejskich w ciągu ostatnich pięciu lat osiągnęła po-

ziom, jakiego nigdy do tej pory nie doświadczaliśmy.

Z powodu zaawansowanych technologii typu Wifi, DCet, Bluetooth, 

płyty indukcyjne, mikrofale, stacje przekaźnikowe, smartfony itd. Przez 

nasze organizmy systematycznie przenikają fale elektromagnetyczne, 

które negatywnie wpływają na DNA. Co z tego, że naukowcy udowad-

niają, że promieniowanie radiowe wpływa na fizjologiczne funkcje mó-

zgu? I tak nikt z tym nic nie robi. Prawdopodobnie któregoś dnia ten 

temat wypłynie jako kolejna afera dotycząca zdrowia.

Wiele badań wykazało, że ekspozycja szczurów na promieniowanie 
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emitowane przez telefony komórkowe może wywoływać ubytki w ba-

rierze krew-mózg. A przecież jeśli istnieje jakakolwiek bariera, której 

przekraczać nie należy, to właśnie ta. Bariera między krążeniem krwi 

a ośrodkowym układem nerwowym, istniejąca u wszystkich żyjących 

na tej planecie kręgowców, ma za zadanie chronić mózg przed czyn-

nikami chorobotwórczymi, toksynami i hormonami krążącymi we 

krwi. To niezwykle wybiórczy filtr, przez który przedostaje się pokarm 

niezbędny dla mózgu oraz przez który odprowadzane są substancje 

zbędne. Przekroczenie tej bariery oznacza ryzyko pogorszenia funkcji 

poznawczych.

Niesamowita kula tłuszczu!

Wyobraź sobie samoregenerującą się kulę tłuszczu, zawierającą pra-

wie 100 miliardów neuronów, otoczonych komórkami glejowymi, któ-

re je odżywiają i chronią… To Twój mózg!

3 korzystne oleje roślinne

 › Olej rzepakowy, ponieważ zawiera omega-3, wchodzące w skład struk-

tury mózgu i działające na mózg przeciwzapalnie.

 › Oliwa z oliwek virgin z pierwszego tłoczenia, tłoczona na zimno – zawie-

ra omega-9 o działaniu neuroprotekcyjnym.

 › Olej kokosowy virgin bio – zawiera trójglicerydy średniołańcuchowe 

(MCT), które działają neuroprotekcyjnie i wykazują aktywne działanie 

przeciwko chorobie Alzheimera.
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To zawierający najwięcej tłuszczu narząd ludzkiego ciała, zbudowany 

w 20% z omega-3, z cholesterolu oraz innych lipidów złożonych, które 

stanowią łącznie prawie 60% suchej masy mózgu.

Wbrew temu, czego przez wiele lat nauczano, mózg przez całe życie 

wytwarza codziennie około 700 neuronów. Pod warunkiem że jest do-

brze odżywiony, dobrze dotleniony i dobrze chroniony przez szczelną 

barierę krew-mózg. Taka regeneracja komórkowa odbywa się głównie 

w obrębie hipokampu. Czyli w tym samym obszarze, który może zo-

stać objęty chorobą Alzheimera.

Aby zadbać o mózg, zanim będzie za późno, pamiętaj:

 ¾ Uprawiaj regularnie aktywność fizyczną (chodzenie, taniec, np. 

tango itd.), aby lepiej dotlenić krew.

 ¾ Regularnie wykonuj czynności intelektualne (np. rozwiązywanie 

krzyżówek, czytanie), aby stymulować neurony i pamięć (lewą pół-

kulę mózgu), kreatywne (np. malowanie, rzeźba), kontemplacyjne 

(np. wizyty w muzeum) i relaksacyjne (np. medytacja mindfulness), 

aby stymulować neurony prawej półkuli mózgu.

 ¾ Aktywnie uczestnicz w życiu społecznym (np. spotkania z rodziną, 

przyjaciółmi, w  stowarzyszeniach, udział we wspólnych wyjściach).

 ¾ Wysypiaj się (pamiętaj także o drzemce poobiedniej), aby ułatwić 

regenerację i proces zapamiętywania, jaki odbywa się w ciągu nocy. 
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W razie problemów ze snem stosuj (za zgodą lekarza) co najmniej 

3 miligramy melatoniny przez położeniem się spać.

 ¾ Spożywaj żywność ekologiczną lub mało zanieczyszczoną (środ-

kami ochrony roślin i metalami ciężkimi).

 ¾ Regularnie pij dobrej jakości wodę (wybieraj głównie wodę filtro-

waną i nisko zmineralizowaną, w której sucha pozostałość wynosi 

mniej niż 100 mg/l).

 ¾ Konsekwentnie zmniejszaj ekspozycję na fale elektromangetycz-

ne.

 ¾ W miarę możliwości ogranicz zażywanie leków przeciwlękowych 

(benzodiazepin itd.), nasennych i przeciwdepresyjnych.

 ¾ Zadbaj o prawidłowy poziom takich mikroskładników odżyw-

czych, jak witamina D, witamina E (chroni przed utlenianiem tłusz-

czów) i omega-3 (oleje z kryla lub z ryb, w kapsułkach, niezawie-

rające metali ciężkich, a także olej rzepakowy, olej z orzechów 

włoskich, olej z lnianki itd.).

 ¾ Sprawdź, jaki masz poziom homocysteiny we krwi. W razie hi-

perhomocysteinemii pamiętaj o spożywaniu odpowiedniej ilości 

witamin z grupy B (foliany, B12), zawartych w świeżych owocach 

i warzywach lub w odpowiednich suplementach diety.
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 ¾ Dbaj o nienaganną higienę jamy ustnej, myjąc dokładnie zęby 

i dziąsła co najmniej raz dziennie. Niezwłocznie lecz każde zapa-

leniedziąseł (paradontozę), a także poproś o usunięcie wypełnień 

amalgamatowych zawierających rtęć.

Siły specjalne czterech roślin leczniczych  
w służbie dla Twojego mózgu

Rozmaryn

Kwas rozmarynowy, kwas karnozynowy i karnozol to naj-

bardziej interesujące nas składniki aktywne. Działają an-

tyoksydacyjnie i przeciwzapalnie. Na różnych modelach 

doświadczalnych wykazały działanie neuroprotekcyjne, 

zarówno in vitro, jak i in vivo. Najłatwiejszym sposobem jest sporzą-

dzenie naparu z ekologicznego rozmarynu: jedna filiżanka dziennie 

w celach profilaktycznych, dwie lub trzy filiżanki dziennie w celach 

leczniczych. Jak dotąd nie odnotowano żadnych skutków ubocznych 

ani interakcji.

Wąkrotka azjatycka

Pochodząca z Azji wąkrota azjatycka, znana także 

pod nazwą Hydrocotyle asiatica, jest rośliną tradycyjnie 

stosowaną przeciwko starzeniu się mózgu oraz w lecze-

niu zaburzeń pamięci. Wiele badań potwierdza, że dzia-

ła profilaktycznie i leczniczo na procesy neurodegeneracji. Badania 
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na modelach zwierzęcych wykazują, że azjatykozydy mogą spowol-

nić, a nawet powodować cofanie się procesu tworzenia się blaszek 

amyloidowych, tj. uszkodzeń mózgu charakterystycznych dla choroby 

Alzheimera. Z liści, świeżych lub suszonych, przygotowuje się napary 

(1 łyżka na 500 ml wody) i pije jedną filiżankę rano i jedną wieczorem. 

Istnieje także pranalewka z wąkroty azjatyckiej (w Polsce niedostęp-

na).

Bakopa drobnolistna

Bakopa, inaczej nazywana brahmi, stosowana jest w me-

dycynie ajurwedyjskiej od prawie 3 tysięcy lat. To indo-azja-

tyckie panaceum doczekało się wielu badań naukowych, 

ponieważ pozytywnie wpływa na pamięć i koncentrację. 

Przeprowadzono wśród ludzi wiele badań, z podwójnie ślepą próbą 

i kontrolowanych placebo, z których wynika, że bakozydy, główne 

składniki aktywne bakopy, mogą zwiększać szybkość impulsów ner-

wowych, poprawiać pamięć długoterminową i zdolności poznawcze. 

Badania wykazały, że bakozydy mają właściwości antyoksydacyjne, 

neuroprotekcyjne, a nawet mogą zmniejszać uszkodzenia w choro-

bie Alzheimera. Bakopa najczęściej jest stosowana w formie proszku, 

ekstraktów lub oleju. Należy przestrzegać dawki od 200 do 300 mg 

ekstraktu dziennie. Bakopa nie jest wskazana dla kobiet w ciąży i kar-

miących piersią. Nie należy jej stosować także w przypadku rozedmy 

płuc ani przy niedrożności dróg moczowych.
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Różeniec górski

Legendarna roślina wojowniczych Wikingów! Dodawała 

im sił i wigoru oraz chroniła mózg. To tradycyjne lekar-

stwo syberyjskie i skandynawskie pozwala pobudzić funk-

cje poznawcze, ponieważ zwiększa produkcję i transport 

neuroprzekaźników w mózgu. Poza tym najnowsze badania wskazu-

ją, że oddziałuje na neurony silnie antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie. 

Różeniec górski najlepiej spożywać w postaci standaryzowanego eks-

traktu suchego, w dawce 1 tabletka rano i 1 w południe. Nie należy go 

zażywać wieczorem, ponieważ mógłby spowodować problemy z za-

śnięciem. Nie jest wskazany dla kobiet w ciąży ani karmiących piersią. 

Nie powinny go także stosować osoby cierpiące na choroby psychicz-

ne typu zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Podsumowanie

Rośliny
Wykorzysty-
wana część

Postać Dawkowanie Uwagi

Rozmaryn lekarski 
Rosmarinus 
officinalis

Liście, 
nadziemne 

szczyty 
pędów

Napar
1 łyżeczka na   

1 filiżankę (1 do 2 
razy dziennie)

Wąkrota azjatycka 
Centella asiatica

Liście, łodygi Napar

1 łyżka na 500 ml 
wody (2 filiżanki 

dziennie)   
W Polsce dostępna 
w postaci kapsułek
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Rośliny
Wykorzysty-
wana część

Postać Dawkowanie Uwagi

Różeniec górski 
Rhodiola rosea

Korzeń
Ekstrakt 

suchy

1 tabletka   
150–300 mg rano 

i w południe

Nie stosować wieczorem.    
Nie stosować  

w zaburzeniach afektywnych 
dwubie-gunowych

Bakopa 
drobnolistna 
Bacopa monnieri

Liście
Ekstrakt 

suchy
200 do 300 mg 

dziennie

Nie stosować   
w ciąży, w okresie karmienia 

piersią,  w rozedmie płuc 
ani w niedrożności dróg 

moczowych

dr Franck Gigon
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Zmiany degeneracyjne: sprawny 

umysł jak u studenta!

Czy w zaawansowanym wieku możesz zachować wyostrzo-
ny umysł? Istnieją rośliny, które działają profilaktycznie oraz 
takie, które można stosować, gdy pogorszenie funkcji po-
znawczych już postępuje. Prezentujemy kompletny program 
ochronny, który chroni mózg… lepiej niż jakikolwiek kask!

Organizm się starzeje, a więc mózg także. Z wiekiem pogorszeniu ule-

ga struktura fizyczna mózgu, następuje stopniowe zamieranie neu-

ronów. Zmniejsza się ilość synaps, czyli połączeń między neurona-

mi, dzięki którym możliwe jest powstawanie impulsów elektrycznych 

w mózgu. To sprawia, że pogarszają się funkcje poznawcze, w tym 

pamięć, komunikacja językowa, logiczne myślenie, zdolność rozwiązy-

wania problemów czy podejmowania decyzji.

Czy ten proces jest naprawdę nieunikniony? Niekoniecznie, jeśli popa-

trzymy na niektórych starszych ludzi, którzy nadal zdobywają wiedzę, 

bardzo dużo czytają, grają na instrumentach muzycznych, chętnie an-

gażują się w aktywności wymagające konkretnej wiedzy fachowej. Jak 

pójść w ich ślady? Przede wszystkim należy zrozumieć, jakie procesy 

zachodzą w Twoim mózgu.
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Trzy różne przyczyny obniżenia funkcji poznawczych

1. Nadmiar stresu oksydacyjnego1 

To pierwsza przyczyna pogorszenia funkcji poznawczych. Nadmiar 

stresu oksydacyjnego jest wynikiem ciągłego zanieczyszczania orga-

nizmu toksynami i substancjami szkodliwymi. Stres oksydacyjny po-

woduje przedwczesne starzenie się mózgu. Osią główną skutecznego 

programu ochrony mózgu jest zapobieganie, aby stresu oksydacyj-

nego nie było zbyt dużo. Wewnątrz komórki znajdują się mitochon-

dria, mikroskopijne fabryki, które z glukozy i tlenu wytwarzają energię. 

W wyniku tego intensywnego procesu uwalniają się wolne rodniki, czy-

li niestabilne cząsteczki uszkadzające sąsiednie komórki. Szczególnie 

atakują tłuszcze, które wchodzą w skład komórek – w taki właśnie 

sposób wolne rodniki mogą być przyczyną ich starzenia się.

To jednak normalne funkcjonowanie naszego organizmu. Organizm 

ma zdolność wytwarzania tzw. substancji antyoksydacyjnych lub po-

zyskiwania ich z pożywienia. Antyoksydanty przechwytują wolne rod-

niki, zanim te spowodują zbyt dużo szkód. Jednak współczesne życie 

samo w sobie jest źródłem stresu oksydacyjnego. Zanieczyszczenia, 

metale ciężkie, żywność o zbyt wysokim indeksie glikemicznym2 – to 

wszystko wpływa na powstawanie stresu oksydacyjnego. Co więcej, 

nasza żywność zawiera coraz mniej antyoksydantów. W efekcie ko-

1 Mecocci P, MacGarvey U, Kaufman AE et al. Oxidative damage to mitochondrial DNA shows mar-
ked age-dependent increases in human brain. Ann Neurol. 1993 Oct;34(4):609-16.

2 Satya Krishna SV, Kota SK, Modi KD. Glycemic variability: Clinical implications. Indian J Endocrinol 
Metab. 2013 Jul;17(4):611-9.
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mórki starzeją się, a w pierwszej kolejności dotyczy to komórek mó-

zgu.

Organ podatny na stres oksydacyjny

Mózg zużywa ok. 20% glukozy z zasobów całego organizmu. Jest miej-

scem powstawania dużej ilości stresu oksydacyjnego, a jednocześnie 

jest bardzo na ten stres podatny, ponieważ mózg w 60% (masy suchej) 

zbudowany jest z tłuszczów. Dlatego powinieneś go chronić poprzez 

spożywanie większej ilości antyoksydantów. Dobrym rozwiązaniem 

jest dieta bogata w różnokolorowe owoce i warzywa. Oprócz klasycz-

nych antyoksydantów, takich jak witamina C, witamina E, beta-karo-

ten czy selen, warto spojrzeć jeszcze dalej. Wydaje się, że niektóre an-

tyoksydanty mają działanie szczególne właśnie na mózg.

2. Chroniczny stres

Druga przyczyna obniżenia funkcji poznawczych, która powoduje ich 

ubytek (na szczęście jest to proces odwracalny!). Chroniczny stres ma 

wpływ na funkcje poznawcze, np. stres w pracy pogarsza skupienie 

uwagi oraz pamięć3. Pogorszenie zdolności poznawczych pod wpły-

wem stresu nie jest trwałe i łatwo mu zaradzić. Jeśli czujesz się ze-

stresowany, to zamiast się tym zbytnio zamartwiać, zastosuj program 

radzenia sobie ze stresem, obejmujący regularną aktywność fizyczną 

i medytację, a także wybrane rośliny. Następnie obserwuj zmiany.

3 Sandstrom A et al. Cognitive deficits in relation to personality type and hypothalamic-
-pituitary-adrenal (HPA) axis dysfunction in women with stress-related ex-haustion. Scand J Psy-
chol. 2011 Feb;52(1):71-82.
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3. Nieprawidłowe krążenie tętnicze

Trzecia przyczyna pogorszenia funkcji poznawczych – jest wynikiem 

częściowo zatkanych tętnic. W tym przypadku pogorszenie funkcji po-

znawczych ma charakter bardziej trwały. Aby mózg mógł otrzymać 

potrzebną ilość tlenu i glukozy, konieczne jest w pełni prawidłowe krą-

żenie tętnicze.

Tymczasem w tętnicach szyjnych z wiekiem mogą się pojawiać zmiany 

miażdżycowe. Światło tętnic się zwęża, co ogranicza przepływ krwi 

i sprawia, że mózg jest słabiej odżywiony.

Sposób na wyostrzenie umysłu!

Herbata i zawarte w niej polifenole

Herbata, a w szczególności herbata zielona, jest istotnym źródłem 

antyoksydantów, w tym silnego EGCG (3-galusan epigalokatechiny). 

Zdaniem naukowców, może istnieć związek między spożywaniem 

zielonej herbaty a zdolnościami poznawczymi u niektórych populacji 

azjatyckich4. 

Badania wykazują, że polifenole zawarte w herbacie, podobnie jak ami-

nokwas L-teanina, poprawiają pamięć i skupienie uwagi u osób z pro-

blemami poznawczymi5. Aby chronić funkcje mózgu, w celach profi-
4 Feng L et al. Cognitive function and tea consumption in community dwelling older Chinese in Sin-
gapore. J Nutr Health Aging. 2010 Jun;14(6):433-8. 

5 Park SK et al. A Combination of Green Tea Extract and l-Theanine Improves Memory and Attention 
in Subjects with Mild Cognitive Impairment: A Double-Blind Placebo-Controlled Study. J Med Food. 
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laktycznych spożywaj zieloną herbatę codziennie. Kup dobrej jakości 

herbatę zieloną np. typu sencha. Jeśli zdolności poznawcze zaczynają 

się już pogarszać, rozważ zakup suplementu diety standaryzowanego 

na zawartość EGCG i przyjmuj w dawce około 300 mg EGCG dziennie.

Czerwone wino i zawarty w nim resweratrol

Resweratrol to silny antyoksydant występujący w niektórych owo-

cach, np. w winogronach i jeżynach. Znaczne ilości resweratrolu znaj-

dziesz również w czerwonym winie. Resweratrol w dawce od 250 mg 

do 500 mg poprawia krążenie mózgowe i dotlenienie mózgu6. To an-

tyoksydant o szczególnym znaczeniu dla osób, które mają problemy 

z krążeniem tętniczym.

W celach profilaktycznych nie odmawiaj sobie kieliszka (100 ml) wina 

bio codziennie, pamiętając o zachowaniu umiaru. Jeśli zdolności po-

znawcze zaczynają się już pogarszać, rozważ zakup suplementu diety 

zawierającego resweratrol i przyjmuj w dawce między 250 a 500 mg 

resweratrolu dziennie.

Rozmaryn

Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) jest jedną z najlepszych 

substancji ochronnych dla tłuszczów wewnątrz organizmu, a więc 

także dla mózgu zbudowanego głównie z tłuszczów. Kwas rozma-

2011 Apr;14(4):334-43. 

6 Kennedy DO et al. Effects of resveratrol on cerebral blood flow variables and cognitive perfor-
mance in humans: a double-blind, placebo-controlled, crossover investigation. Am J Clin Nutr. 2010 
Jun;91(6):1590-7.
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rynowy zawarty w rozmarynie może przekraczać barierę krew-mózg, 

czyli bardzo wybiórczo działający filtr, który chroni mózg przed toksy-

nami i substancjami chorobotwórczymi. Rozmaryn może więc działać 

wewnątrz mózgu.

Aby w pełni skorzystać z właściwości antyoksydacyjnych rozmarynu, 

pij codziennie rano zwykły napar sporządzany z jednej gałązki rozma-

rynu na filiżankę. Rozmaryn nie jest rośliną do stosowania doraźnego, 

ale należy go stosować codziennie w niewielkiej dawce przez wiele 

miesięcy, wiele lat, a nawet przez całe życie.

Bacopa

Bacopa (Bacopa monnieri) to niewielka roślina indyjska, od zawsze ce-

niona w medycynie ajurwedyjskiej jako usprawniająca funkcje mózgu. 

Zawiera dużo polifenoli i innych antyoksydantów, które mogą chronić 

mózg przed uszkodzeniami wyrządzonymi przez stres oksydacyjny7.

Takie działanie potwierdzone zostało w badaniach klinicznych. Jedno 

z badań wykazuje znaczną poprawę zdolności przetwarzania informa-

cji wzrokowej i poprawę pamięci, po zażywaniu 300 mg bacopa dzien-

nie8. W tym samym badaniu wykazano zmniejszenie odczucia lęku, po-

nieważ bacopa działa jako adaptogen i pomaga zmniejszyć szkodliwy 

wpływ stresu na naszą fizjologię.

7 Dhanasekaran M et al. Neuroprotective mechanisms of ayurvedic antidementia botanical Bacopa 
monniera. Phytother Res. 2007 Oct;21(10):965-9. 

8 Stough C et al. The chronic effects of an extract of Bacopa monniera (Brahmi) on cognitive func-
tion in healthy human subjects. Psychopharmacology (Berl). 2001 Aug;156(4):481-4.
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W innym badaniu wykazano, że po zastosowaniu tej samej dawki 

u osób starszych poprawiła się zdolność uczenia się ze słuchu oraz 

zmniejszył się niepokój i stany depresyjne9.

Jeśli zauważysz obniżenie zdolności poznawczych, zażywaj od 250 

mg do 500 mg bacopa dziennie. Tabletki z wyciągiem z liści bacopa są 

dostępne w niektórych sklepach zielarskich i aptekach.

Różeniec górski

Różeniec górski (Rhodiola rosea) poprawia jednocześnie zdolności 

fizyczne i umysłowe10. Działa uspokajająco w stanach lękowych oraz 

jest pomocny w stanach depresyjnych11.

Różeniec górski jest rośliną adaptogenną, dlatego pierwsze efekty 

działania pojawiają się dopiero po co najmniej 2 – 3 tygodniach sto-

sowania. Stosuj nalewkę przez co najmniej 6 tygodni w dawce 40 do 

60 kropli codziennie rano lub tabletki zawierające wyciąg z korzenia 

różeńca górskiego.

9 Calabrese C et al. Effects of a standardized Bacopa monnieri extract on cognitive performance, 
anxiety, and depression in the elderly: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Altern 
Complement Med. 2008 Jul;14(6):707-13.

10 Fintelmann V, Gruenwald J. Efficacy and tolerability of a Rhodiola rosea extract in adults with 
physical and cognitive deficiencies. Adv Ther. 2007 Jul-Aug;24(4):929-39. 

11 Bystritsky A, Kerwin L, Feusner JD. A pilot study of Rhodiola rosea (Rhodax) for generalized anxie-
ty disorder (GAD). J Altern Complement Med. 2008 Mar;14(2):175-80. 
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Omega-3

Regularne spożycie kwasów tłuszczowych typu omega-3 przysparza 

licznych korzyści.

 ¾ Po pierwsze, kwasy tłuszczowe omega-3 działają przeciwzapalnie, 

a w wielu badaniach wykazano, że zapalenie wpływa na pogor-

szenie funkcji poznawczych. Przewlekłe zapalenie hamuje neuro-

genezę12, czyli proces powstawania nowych neuronów. Może tak-

że być przyczyną degeneracji już istniejących neuronów13. Wiemy, 

że współczesna żywność jest prozapalna, ponieważ zawiera nad-

mierną ilość omega-6, zwłaszcza obecnych w mięsie wytwarzanym 

przemysłowo i w daniach gotowych. Możesz odwrócić tę tenden-

cję, spożywając omega-3!

 ¾ Po drugie, kwasy tłuszczowe omega-3 są niezbędnym elemen-

tem struktury neuronów i biorą udział w syntezie neuroprze-

kaźników (związków chemicznych zapewniających przekazy-

wanie sygnałów między neuronami). 

Wyjaśnijmy na tym etapie, w jaki sposób nasz organizm wytwarza ak-

tywne formy omega-3, nazywane EPA i DHA.

Robi to na dwa sposoby. Pierwszym jest przekształcanie roślinnej for-

my zwanej kwasem alfa-liponowym (ALA), który występuje w dużych 
12 Monje ML et al. Inflammatory blockade restores adult hippocampal neurogenesis. Science. 2003 
Dec 5;302(5651):1760-5. 

13 Marx CE et al. Cytokine effects on cortical neuron MAP-2 immunoreactivity: implications for schi-
zophrenia. Biol Psychiatry. 2001 Nov 15;50(10):743-9. 
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ilościach w oleju rzepakowym, oleju z orzechów włoskich, konopnym 

i lnianym.

U zdrowego mężczyzna około 8% ALA zostaje przekształcone w EPA, 

a od 0 do 4% w DHA. U młodej kobiety liczby te wynoszą odpowiednio 

21% i 9%14. Te poziomy konwersji stają się jeszcze niższe wraz z wiekiem 

oraz w chorobach przewlekłych.

Dlatego aby dostarczyć EPA i DHA, lepiej jest zażywać omega-3 w for-

mie, która dostarcza ich bezpośrednio: ryby z zimnych mórz (sardynki, 

śledzie, makrele, łososie).

Osoby, dla których ważna jest profilaktyka, mogą spożywać te ryby 

2 – 3 razy w tygodniu, co pozwoli dostarczyć organizmowi właści-

wych ilości. Osoby, u których zdolności poznawcze już się pogorszyły, 

powinny wdrożyć suplementy zawierające olej z ryb z zimnych mórz 

w dawce 1– 2 gramy dziennie. Zadbaj o to, aby kupić olej, w którym nie 

ma metali ciężkich.

W licznych badaniach wykazano albo poprawę funkcji poznawczych15, 

albo spowolnienie pogarszania się funkcji poznawczych dzięki spoży-

waniu tych olejów16.

14 Burdge GC, Wootton SA. Conversion of alpha-linolenic acid to eicosapentaenoic, docosapenta-
enoic and docosahexaenoic acids in young women. Br J Nutr. 2002;88(4):411-420.

15 Chiu CC et al. The effects of omega-3 fatty acids monotherapy in Alzheimer’s disease and mild 
cognitive impairment: a preliminary randomized double-
-blind placebo-controlled study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Aug 1;32(6):1538-
44. 

16 Gao Q et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplements and cognitive decline: Singapore 
Longitudinal Aging Studies. J Nutr Health Aging. 2011;15(1):32-5.
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Należy uważać, ponieważ oleje z ryb mają działanie rozrzedzające 

krew. Jeśli zażywasz leki przeciwzakrzepowe, koniecznie skonsultuj 

się z lekarzem. Jeżeli nie zażywasz takich leków, ale masz zmiany miaż-

dżycowe w tętnicach, działanie rozrzedzające krew będzie korzystne. 

Ginkgo biloba

Miłorząb dwuklapowy to jedna z najlepiej przebadanych roślin w ostat-

nich latach jako roślina na problemy poznawcze, demencję oraz obja-

wy charakterystyczne dla choroby Alzheimera. 

W wielu badaniach wykazano korzystne działanie w przypadku pogar-

szania się zdolności poznawczych u osób, których takie problemy już 

dotknęły, nawet w przypadku demencji i choroby Alzheimera17.

Korzystaj więc z miłorzębu, jeśli wystąpiło już pogorszenie zdolności 

poznawczych. Na tę chwilę nie potwierdzono, jakoby miłorząb działał 

prewencyjnie.

Należy stosować produkty standaryzowane. Zawierają 24% heterozy-

dów i 6% ginkgolidów. Tradycyjne dawkowanie to od 120 mg do 240 

mg dziennie, podzielone na 2 lub 3 dawki. Produkty niestandaryzowa-

ne (na bazie liści) u wielu osób mogą wywoływać migreny.

Aby dobrać właściwą dawkę, poproś o radę swego farmaceutę. Miło-

17 Solfrizzi V, Panza F. Plant-Based Nutraceutical Interventions against Cognitive Impairment and 
Dementia: Meta-Analytic Evidence of Efficacy of a Stan-dardized Gingko biloba Extract. J Alzheimers 
Dis. 2014 Oct 28.
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rząb wykazuje działanie rozrzedzające krew, dlatego zwykle jest prze-

ciwskazany u osób, które zażywają niektóre leki przeciwzakrzepowe.

Aromaterapia

Rozpylanie wybranych olejków eterycznych w powietrzu w tempera-

turze pokojowej może działać uspokajająco i poprawiać funkcje po-

znawcze. Najbardziej obiecującym olejkiem wydaje się olejek rozmary-

nowy (Rosmarinus officinalis) zawierający cyneol. Zastosowanie olejku 

eterycznego z rozmarynu poprawia dokładność i szybkość wykony-

wania zadań, takich jak liczenie18. Dyfuzor z kilkoma kroplami olejku 

eterycznego umieszczony w pomieszczeniu to jeden z najprzyjemniej-

szych i najbardziej działających na zmysły sposobów na pobudzenie 

zdolności umysłowych.

Christophe Bernard 
producent ziół i naturopatą

18 Moss M, Oliver L. Plasma 1,8-cineole correlates with cognitive performance following exposure 
to rosemary essential oil aroma. Ther Adv Psychophar-macol. 2012 Jun;2(3):103-13.
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Borelioza: na co jeszcze czekają 

lekarze?

Konwencjonalna medycyna diagnozę boreliozy stawia na koń-
cu, po sprawdzeniu i zweryfikowaniu wszystkich objawów. Ta 
choroba dopiero zaczyna być przedmiotem debaty pod wpły-
wem nacisków przez pacjentów oraz przez część nowator-
skich naukowców. Obraz choroby nadal jest mglisty. Czy ist-
nieje naturalna metoda leczenia za pomocą ziół? Najwyższa 
pora omówić tę szczególną chorobę, na którą choruje coraz 
więcej ludzi, oraz zagrożenia, jakie czyhają na nas tego lata.

Powszechne jest, że pacjenci muszą długo czekać na właściwą 
diagnozę

Zima 2013. 13-letniego Yannicka bolą nogi i głowa, czuje się zmęczony, 

jednak sądzi, że to efekt grypy, która szaleje o tej porze roku. Jed-

nak objawy nie ustępują, a wręcz się nasilają. Młodego człowieka bada 

wielu lekarzy, z czasem dostaje więc różne etykietki: grypa, białaczka, 

a na końcu nawet depresja. Yannick chudnie, a rodzina martwi się co-

raz bardziej. Nogi bolą go coraz mocniej. Ból ocenia na 10 w skali 0–10! 

Przestaje chodzić.

Mija 8 miesięcy. Rodzice, obserwując wciąż pogarszający się stan or-

ganizmu ich syna oraz brak jednoznacznej diagnozy medycznej, posta-

nawiają wypisać Yannicka ze szpitala psychiatrycznego, mimo sprzeci-
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wu lekarzy. Matka Yannicka, po obejrzeniu programu telewizyjnego 

o boreliozie, zaczyna podejrzewać, że właśnie na to choruje jej syn.

Kontaktuje się ze stowarzyszeniem chorych na boreliozę, które kie-

ruje ją do specjalistycznego oddziału w Paryżu. Tam szybko diagnoza 

się potwierdza. Po wielomiesięcznym leczeniu dożylnym antybiotyka-

mi w dużych dawkach Yannick odzyskuje wszystkie funkcje ruchowe. 

Wszystkie dolegliwości bólowe znikają1!

Na rodzinę nasłano opiekę społeczną, do domu zapukali żandarmi, 

ojciec Yannicka był przesłuchiwany. Rodzina musiała zmierzyć się 

z arogancją, oskarżeniami i psychiczną presją ze strony personelu me-

dycznego! Ten przykład dużo mówi o sytuacji chorych na boreliozę we 

Francji.

Borelioza udaje inne choroby!

We Francji ilość osób chorych na boreliozę (chorobę z Lyme) jest bar-

dzo niedoszacowana. Uznaje się tę chorobę za rzadką, z niskim praw-

dopodobieństwem rozwinięcia się do postaci przewlekłej. Leczona 

jest tylko w przypadku, gdy na skórze zostanie znaleziony kleszcz lub 

miejsce po jego ukąszeniu. Aby stwierdzić, czy ślad na skórze jest uką-

szeniem przez kleszcza, zazwyczaj sprawdza się obecność „rumienia 

wędrującego”, czyli okrągłego zaczerwienienia, rozszerzającego się 

wokół miejsca ukąszenia. Jednak nawet u połowy osób ukąszonych 
przez kleszcza takie zaczerwienienie się nie pojawia…

1 Poruszająca historia Yannicka - Youtube https://www.youtube.com/watch?v=yKXyOBUzT0E
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Już pod koniec XX wieku część naukowców udowodniła, że gdy kleszcz 

żywi się krwią, w niektórych przypadkach przenosi za pośrednictwem 

śliny bakterie nazywane „borreliami”, często wraz z innymi gatunkami 

mikrobów. Mówimy wówczas o koinfekcjach (babeszioza, bartonelo-

za, mykoplazmoza itd.). Wiadomo już, że w przypadku braku leczenia 

lub leczenia zbyt krótkiego te bakterie wnikają w nasze tkanki, a pro-

ceschorobowy przebiega bardzo powoli. Efekt jest taki, że borelioza 

i jej koinfekcje mogą się rozwijać podstępnie przez okres od kilku tygo-

dni do kilku miesięcy i przejść w stadium drugie, a następnie w ciągu 

kilku lat przejść w stadium trzecie. W stadium drugim i trzecim objawy 

mogą być mylone z chorobą stawów, chorobami neurologicznymi, 

a nawet sercowo-naczyniowymi.

Głęboko odczuwane zmęczenie, bóle wędrujące, stany zapalne sta-

wów, zaburzenia rytmu serca, problemy z koncentracją, bóle głowy… 

To tylko część z długiej listy objawów kojarzonych z boreliozą i jej ko-

infekcjami.

Kleszcze atakują!

 › Kleszczy jest coraz więcej i coraz częściej są zarażone chorobotwórczymi bakteria-
mi (w 2006 r. ich nosicielami było 15% kleszczy, w 2016 r. już 60%).

 › Kleszcze mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze, w 30% przypadków 
mamy do czynienia z co najmniej dwoma różnymi gatunkami bakterii.

 › Bakterie chorobotwórcze mogą być przenoszone przez kleszcze dorosłe, a także 
kleszcze w stadium nimfy i larwy, które dużo trudniej dostrzec.

 › Wokół miejsca ukąszenia w nieco mniej niż połowie przypadków może się po  
2 dniach pojawić rumień wędrujący, czasem pojawiają się także objawy grypowe.
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Kontrowersje, niewystarczające leczenie

Mimo iż w mediach od czasu do czasu mówi się o boreliozie, środowi-

sko medycyny konwencjonalnej mało się nią interesuje. Bywa jeszcze 

gorzej: można czasem trafić na lekarzy specjalistów od chorób zakaź-

nych lub chorób wewnętrznych, którzy na hasło „borelioza” wzrusza-

ją ramionami, są poirytowani. Ich zdaniem to nowa pseudo-choroba, 

do której „wrzuca się” najróżniejsze objawy. Tacy lekarze, mimo iż za-

zwyczaj naprawdę doświadczeni, wciąż tkwią w dogmacie nauczanym 

na studiach medycznych, który brzmi: „jeden zarazek, jedna choroba”. 

Nie są w stanie wyjść poza ten schemat i zrozumieć, że objawy wielu 

chorób mogą nakładać się na siebie. Czasem tacy lekarze przyznają, 

że nie mogą leczyć pacjentów z tak różnorodnymi objawami, które nie 

mieszczą się w konwencjonalnych szablonach diagnostycznych…

Dlaczego więc w Niemczech i w Austrii istnieją kliniki dedykowane le-

czeniu tylko boreliozy? Dlaczego w 2015 r. i w 2016 r. w kanadyjskim se-

nacie, a następnie w piętnastu Stanach USA uchwalono „21st century 

cures act”, który uznaje istnienie przewlekłej formy boreliozy? Dlacze-

go latem 2016 r. francuska Minister Zdrowia nareszcie ogłosiła krajowy 

program do walki z boreliozą i innymi chorobami przenoszonymi przez 

kleszcze? Głównymi przyczynami tego, że lekarze we Francji z uporem 

nie chcą uznawać tych chorób, są luki w programie nauczania na stu-

diach medycznych w zakresie leczenia utajonych infekcji, niechęć do 

długotrwałego stosowania wysokich dawek antybiotyków (z obawy 

przed antybiotykoopornością) i… brak refundacji takiego leczenia.
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Na szczęście dla chorych  

w 2015 r. powstało francuskie to-

warzystwo do walki z chorobami 

odkleszczowymi (FFMVT), które 

jako pierwsze we Francji zrzesza 

różne stowarzyszenia, pacjen-

tów, lekarzy i naukowców*.
* W Polsce działa Stowarzyszenie chorych 

na boreliozę http://www.borelioza.org/

Prof. Christian Perrone ciężko pracuje!

Można by sądzić, że doświadczenie Yannicka, który wędrował od le-

karza do lekarza, to wyjątek w świecie medycznym. Nic bardziej myl-

nego! Prof. Perrone leczył już wiele osób, które doświadczyły takich 

samych sytuacji. Prof. Perrone jest lekarzem chorób zakaźnych, kie-

rownikiem oddziału w szpitalu Hôpital de Garches w Ile-de-France. 

Jako jeden z pierwszych uznał, że choroby przenoszone przez klesz-

cze mogą być przewlekłe. Od dawna obserwuje, jak inni zaprzeczają 

objawom tej choroby i temu, że może stać się przewlekła. Jak negują 

wyniki badań, które zresztą obecnie już są niemiarodajne, kwestionują 

istnienie koinfekcji, które trzeba leczyć. 

Wytknął także skandaliczne opóźnienie: oficjalne zalecenia dotyczące 

rozpoznawania i leczenia boreliozy we Francji są przestarzałe, nie na-

dążają za międzynarodowymi publikacjami naukowymi. Z tego powo-

Larwa, nimfa i dorosłe osobniki samiec i samica – kleszcze 
w każdym stadium mogą ukąsić i przenosić bakterie wywo-
-łujące boreliozę i inne choroby!
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du wielu pacjentów traci czas, błądzi od lekarza do lekarza w poszu-

kiwaniu diagnozy i cierpi, gdyż zbyt często zderza się z niewiedzą lub 

lekceważeniem przez specjalistów i przez instytucje zdrowotne.

Schemat postępowania

Choroba z Lyme: te dane przyprawiają o dreszcze!

 › We Francji każdego roku odnotowuje się 30 000 nowych zachorowań 

i liczba ta z roku na rok rośnie (w Polsce to 10 000 przypadków stwierdzo-

nej boreliozy rocznie1).

 › Około 1 milion przypadków na całym kontynencie europejskim.

 › Problem może dotyczyć 1 Amerykanina na 1000.

 › Francuscy lekarze są kontrolowani przez system ubezpieczeń zdrowot-

nych i mają problemy, jeśli zlecają badania niestandardowe lub zbyt dłu-

gie leczenie.

1 http://borelioza.natemat.pl/118213,czy-w-polsce-jest-milion-chorych-na-borelioze-i-wiekszosc-o-
-tym-nie-wie

1

32Duży kleszcz

Mały kleszcz

http://borelioza.natemat.pl/118213,czy-w-polsce-jest-milion-chorych-na-borelioze-i-wiekszosc-o-tym-n
http://borelioza.natemat.pl/118213,czy-w-polsce-jest-milion-chorych-na-borelioze-i-wiekszosc-o-tym-n


- 210 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

Niezbędne antybiotyki

Aby zapobiec rozwinięciu się bo-

reliozy w postać przewlekłą, trze-

ba poprosić lekarza o przepisanie 

antybiotyku od razu, gdy pojawi 

się zaczerwienienie w miejscu 

ukąszenia przez kleszcza, nie 

czekając na wyniki badań krwi! 

Wcześnie zastosowana antybio-

tykoterapia zawsze powstrzyma 
infekcję. 

Standardowe leczenie zaleca-

ne przez Haute autorite de sante 

(francuski Wysoki Urząd ds. Zdro-

wia) polega na podaniu antybio-

tyku (amoksycylina 4 g dziennie 

lub doksycyklina 200 mg dziennie 

przez 3 tygodnie).

Antybiotykoterapii nie wolno pominąć i nie można jej zastąpić natural-

nymi metodami leczenia, ponieważ choroba może się przekształcić 

w przewlekłą, a ta może upośledzać funkcjonowanie oraz wymagać 

długiego i bardziej obciążającego leczenia.

Po każdym ukąszeniu przez kleszcza uzasadnione jest poproszenie le-

Czy chorujesz na chorobę odk-
leszczową?

Jeśli ukąsił Cię kleszcz lub podejrze-

wasz, że Cię ukąsił, obserwuj przez 

następne dni i tygodnie, czy nie po-

jawia się żaden objaw choroby prze-

noszonej przez kleszcze: gorączka, 

zmęczenie, ból i rumień. Ogólnie 

mówiąc, nawet gdy nie było ukąsze-

nia przez kleszcza, weź pod uwagę 

możliwość choroby odkleszczowej, 

jeśli masz jakikolwiek dziwny objaw, 

który nie ustępuje! Jeżeli masz wąt-

pliwości, możesz wypełnić kwestio-

nariusz ułatwiający wykrycie takiej 

choroby: Kwestionariusz Horowitza, 

http://medical-assistance.pl/wp-con-

tent/uploads/2015/07/Kwestiona-

riuszdrHorowitza.pdf

http://medical-assistance.pl/wp-content/uploads/2015/07/KwestionariuszdrHorowitza.pdf
http://medical-assistance.pl/wp-content/uploads/2015/07/KwestionariuszdrHorowitza.pdf
http://medical-assistance.pl/wp-content/uploads/2015/07/KwestionariuszdrHorowitza.pdf
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karza o 3-tygodniową antybiotykoterapię.

Rośliny lecznicze kontra borelioza

Rośliny lecznicze można zastosować w dwóch sytuacjach:

 ¾ po powrocie ze spaceru na łonie natury, jeśli zauważysz ukąszenie 

przez kleszcza lub pojawiające się po pewnym czasie zaczerwienie-

nie,

 ¾ po otrzymaniu diagnozy od terapeuty specjalizującego się w choro-

bach odkleszczowych.

1. Po powrocie ze spaceru zauważyłeś ukąszenie przez kleszcza lub 
pojawiające się po pewnym czasie zaczerwienienie

Czy kleszcz nadal tkwi w skórze i trzeba go usunąć (informacje, jak 

bezpiecznie go usunąć, znajdziesz na stronie internetowej2), czy od-

padł lub został wyciągnięty, czy pozostał tylko mały punkcik na skórze 

lub pojawił się po kilku dniach rumień wędrujący? Oto co należy zrobić.

W jednej łyżeczce oleju roślinnego (z migdałów, arganowego lub z gu-

miaka) rozpuść:

 ¾ 2 krople olejku eterycznego drzewa herbacianego Melaleuca alter-

nifolia,

 ¾ 3 krople olejku eterycznego ravintsara Cinnamomum camphora ct3 

2 http://wyleczborelioze.pl/borelioza/jak--wyjac-kleszcza/

3 ct = chemotyp
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cyneol,

 ¾ 1 kroplę olejku eterycznego tymianku pospolitego Thymus vulgaris 

ct thymol,

 ¾ 1 kroplę olejku eterycznego mięty pieprzowej Mentha x piperita.

Uzyskaną mieszaninę wmasuj w obszar po ukąszeniu, aż do wchło-

nięcia. Stosuj 3 razy dziennie przez 6– 10 dni. Stosuj tylko miejscowo 

i tylko u osób powyżej 7. roku życia.

Takie połączenie monoterpenów, tlenków i fenoli działa przeciwbólo-

wo, przeciwzapalnie i ma szerokie spektrum przeciwbakteryjne, dlate-

go może powtrzymać rozprzestrzenianie się boreliozy i jej koinfekcji.

Uwaga! Olejków eterycznych nie mogą stosować kobiety w ciąży, 

karmiące piersią ani osoby, które mają uczulenie na którykolwiek ze 

składników.

2. Otrzymałeś diagnozę od terapeuty specjalizującego się w choro-
bach odkleszczowych

Borrelie to bardzo szczególne bakterie, które wnikają w głąb tkanek 

ludzkiego organizmu, do wewnątrz komórek lub poza nimi. Gdy są już 

w tkankach, zazwyczaj otorbiają się błoną biologiczną (biofilmem), 

czyli galaretowatą substancją wytwarzaną przez same bakterie. Z tego 

powodu są nawet tysiąc razy bardziej oporne na działanie antybioty-

ków.
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Obecnie specjaliści od choroby z Lyme zalecają leczenie nieciągłe, 

trwające maksymalnie 3 tygodnie, zwane terapią sekwencyjną. Ta nie-

ciągłość ma zapobiec antybiotykoodporności oraz nadmiernemu ob-

ciążaniu organizmu. Trzeba wiedzieć, że w czasie walki z chorobą

pojawiają się reakcje, w trakcie których dochodzi do nasilenia objawów. 

Taka reakcja nazywana jest reakcją Jarisha-Herxheimera lub po prostu 

herx. Okresy nasilenia objawów są dla chorego trudne i w niektórych 

przypadkach trzeba zmniejszyć dawki leków lub czasowo je odstawić. 

Jednak pamiętajmy, że reakcja herx oznacza, że zastosowana terapia 

jest skuteczna i prowadzi do długotrwałej remisji, a nawet do wylecze-

nia.

W czasie tak długiej terapii trzeba zadbać o organizm pacjenta. Dla-

tego leczenie przewlekłej boreliozy wymaga opieki medycznej, aby 

zareagować, gdy wystąpi reakcja herx lub jej zapobiec i odpowiednio 

dostosować leczenie.

Rośliny wspomagające organizm

Jeśli chodzi o żywienie, należy regularnie spożywać rośliny z rodziny 

Czosnkowatych (czosnek, cebulę, szalotkę, czosnek dęty itd.) i z ro-

dziny Kapustowatych (kapusty, brokuły itd.). Te rośliny zawierają po-

chodne siarki, które ułatwiają detoksykację na poziomie komórkowym, 

na czele z wątrobą. Poza tym mają doskonałe działanie przeciwbak-

teryjne, bezwzględne wobec chorobotwórczych bakterii. Jeśli nie lu-

bisz tych produktów, możesz je kupić w postaci skoncentrowanej jako 
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suplementy diety (są dostępne w aptekach i sklepach ekologicznych 

oraz zielarskich). Przykładowo, możesz zjadać jeden lub dwa ząbki 

czosnku dziennie lub zażyć dwie kapsułki zawierające od 4 do 5 mg 

allicyny.

Niezastąpioną rośliną, która wspomaga detoksykację wątroby obcią-

żonej antybiotykami, lekami przeciwgrzybiczymi lub przeciwpasożyt-

niczymi, jest ostropest plamisty. Stosuj EPS (standaryzowany wyciąg 

ze świeżych roślin) w roztworze glicerynowym, 2 łyżeczki na dużą 

szklankę wody dziennie, przez miesiąc. W razie potrzeby możesz ku-

rację dwukrotnie powtórzyć.

W Polsce leki z ostropestem są dostępne w postaci tabletek (Sylima-

rol), soku, kropli i innych postaci leku. 

Aby utrzymać zbalansowaną florę jelitową, wystawioną na ciężką pró-

bę w trakcie antybiotykoterapii, regularnie spożywaj fermentowane 
produkty (kefir, kiszoną kapustę, miso, kombucha itd.) i/lub probioty-
ki w kapsułkach dojelitowych, tak aby przez 3 miesiące  każdego dnia 

dostarczać do organizmu 5 miliardów żywych kultur bakterii.

Olejki eteryczne stosowane doustnie

Wiele olejków eterycznych działa przeciwko kręt-

kom Borrelii, jednak brakuje jeszcze szczegółowych 

badań, które potwierdziłyby ich skuteczność w wa-

runkach klinicznych u człowieka. Istnieją trzy olej-

Borelia
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ki eteryczne o silnym działaniu antybakteryjnym, przeciwgrzybiczym 

i przeciwpasożytniczym, które są w stanie zadziałać na główne bak-

terie odpowiedzialne za boreliozę i jej koinfekcje, a także na częste 

powikłania tych chorób, np. kandydozę. Te olejki eteryczne zażywa się 

doustnie przez maksymalnie 10 dni w miesiącu, aby nie dopuścić do 

podrażnienia wątroby przez zawarte w nich różne terpeny, takie jak 

fenole.

Na neutralną tabletkę (we Francji4 takie tabletki można kupić w apte-

kach i paraaptekach) nanieś:

 ¾ 1 kroplę olejku eterycznego cynamonu cejlońskiego Cinnamomum 

verum ct trans-cinnamaldehyd,

 ¾ 1 kroplę olejku eterycznego ravintsara Cinnamomum camphora ct 

cyneol,

 ¾ 1 kroplę olejku eterycznego niaouli Melaleuca viridiflora.

Zażywaj rano i wieczorem, w trakcie posiłku lub pod jego koniec, przez 

10 dni w miesiącu.

Połączenie tych olejków daje silne, synergiczne działanie antybakteryj-

ne przeciwko boreliozie i jej koinfekcjom.

Uwaga! Olejków eterycznych nie mogą zażywać kobiety w ciąży, ko-

biety karmiące piersią ani osoby uczulone na którykolwiek ze skład-

4 Zamiast neutralnej tabletki możesz olejki za-wiesić w oleju jadalnym albo podać na łyżeczce cu-
kru. Możesz też wykorzystać puste kapsułki organiczne (np. z ryżu) – wlej do niej kilka kropel olejku 
i połknij. W zależności od rodzaju kapsułki, otworzy się ona w odpowiednim miej-scu przewodu 
pokarmowego. Kapsułki można zakupić na stronie kapsulki.com.pl.



- 216 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

ników (takie alergie występują rzadko). Doustnie można stosować 

u osób powyżej 12. roku życia.

Doustne zastosowanie tych olejków będzie idealnym uzupełnieniem 

antybiotykoterapii rozłożonej na wiele miesięcy. Najlepiej stosować 

je w tzw. oknach terapeutycznych, czyli w okresach, gdy następuje 

przerwa w antybiotykoterapii. To dodatkowa gwarancja pozwalająca 

zmniejszyć ryzyko antybiotykooporności. Działanie olejków eterycz-

nych może zastąpić bakteriobójcze działanie antybiotyków w okresie, 

gdy te syntetyczne leki są czasowo wstrzymane.

Oprócz tego, aby pokonać biofilmy utworzone przez bakterie, możesz 

stosować świeże mleczko pszczele w kuracji 20-dniowej, w ilości 500 

mg dziennie, oraz regularne pić 2 napary z rozmarynu dziennie i spo-

żywać 2 łyżeczki oleju kokosowego virgin dziennie.

Wykazano in vitro, że składniki aktywne w nich zawarte (kwas cis-

-2-decenowy w mleczku pszczelim, kwas rozmarynowy w rozmarynie, 

monolaurynian w oleju kokosowym) wyraźnie działają przeciwko kręt-

kom Borrelii i wytwarzanym przez nie biofilmom, oddziałując zarówno 

na formy aktywne, jak i na utajone formy tych bakterii5. Oprócz tego 

stosuj, przez 20 dni w miesiącu, skoncentrowany ekstrakt suchy lub 

płynny z pestek grejpfruta, zawierający witaminę C i bioflawonoidy (Ci-

trosept).

5 Goc, A., Niedzwiecki, A. and Rath, M. (2015), In vitro evaluation of antibacterial activity of phyto-
chemicals and micronutrients against Borrelia burg dorferi and Borrelia garinii. J Appl Microbiol, 119 
: 1561-1572.
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Wybierz produkt bio, bez sztucznych dodatków, w roztworze glicery-

nowym (roślinnym).

Przykład: Wyciąg płynny zawierający 800 mg bioflawonoidów z pe-

stek Citrus paradisi/100 ml. 20 kropli na szklankę wody, rano i wieczo-

rem, przed posiłkami. Nie stosuj, jeśli masz alergię na cytrusy.

Istnieją terapie roślinne, które pomagają przeciwdziałać zmęczeniu – 

pisaliśmy o nich w archiwalnych numerach Rośliny i Zdrowie (m.in. re-

ishi, eleuterokok, żeń-szeń, różeniec górski). Możesz, a nawet zaleca 

się je łączyć z roślinami wymienionymi w tabeli zbiorczej.

Najlepsze rośliny przeciw boreliozie

Rośliny Wykorzysty-
wane części Postać Wskazanie Dawkowanie Uwagi

Czosnek 
pospolity  
Allium sativum Ząbki 

czosnku

Ząbki czosnku 
lub ekstrakt 
mianowany 

na zawartość 
allicyny

Ochrona wątroby, 
antybakteryjnie, 

przeciwgrzybiczo, 
przeciwpasożyt-

niczo

Dziennie 2 ząbki 
albo  2 lub 3 kap-
sułki zawie-rające 

5 mg allicyny

Ostropest 
plamisty  
Silybum marianum Owoce 

niełupki

Standaryzowany 
Wyciąg Roślinny 

(EPS)
Ochrona wątroby

2 łyżeczki dziennie 
przez 1 miesiąc,  
możesz kurację  

powtórzyć

Drzewo 
herbaciane 
Melaleuca 
alternifolia Liście

Olejek eteryczny 
(ct cyneol)

Immunomodu-
lująco, antybak-
teryjnie, prze-
ciwgrzybiczo, 

przeciwpasożyt-
niczo

2 krople rozpuść  
w oleju roślinnym  

(na skórę)

Nie dłużej niż 
10 dni
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Rośliny Wykorzysty-
wane części Postać Wskazanie Dawkowanie Uwagi

Mięta pieprzowa 
Mentha x piperita

Liście
Olejek eteryczny 

(mentol, men-
ton)

Przeciwdrob-
noustrojowo, 

przeciwbólowo, 
wzmacnia-jąco

1 kropla, w oleju 
roślinnym (na skó-

rę)

Nie dłużej niż 
10 dni

Tymianek 
pospolity 
Thymus vulgaris Części 

nadziemne
Olejek eteryczny 

(ct tymol)

Immunomodu-
lująco, antybak-
teryjnie, prze-
ciwgrzybiczo, 

przeciwpasożyt-
niczo

1 kropla, wymie-
szaj  z olejem ro-

ślinnym  (na skórę)

Nie dłużej niż 
10 dni

Ravintsara 
Cinnamomum 
camphora

Liście Olejek eteryczny

Immunomodu-
lująco, antybak-
teryjnie, prze-
ciwgrzybiczo, 

przeciwpasożyt-
niczo

1 kropla na tablet-
kę neutralną,   

2 × dziennie.3 kro-
ple po wymiesza-

niu  z olejem roślin-
nym  (na skórę)

Nie dłużej niż 
10 dni

Niaouli
 Melaleuca 
quinquenervia

Liście

Olejek eterycz-
ny: na tablet-
kę neutralną 

(doustnie) lub 
wymieszać  

z olejem roślin-
nym (na skórę)

Immunomodu-
lująco,  antybak-
teryjnie,  prze-
ciwgrzybiczo,  

przeciwpasożyt-
niczo

1 kropla na tablet-
kę neutralną,  
2 × dziennie

Nie dłużej niż 
10 dni

Cynamonowiec 
cejloński 
Cinnamomum 
verum Kora

Olejek eteryczny 
(aldehyd cyna-

monowy)

Antybakteryjnie 
+++  przeciwgrzy-
biczo,  przeciw-
pasożytniczo, 
wzmacniająco

1 kropla na tablet-
kę neutralną,  
2 × dziennie

Nie dłużej niż 
10 dni

Mleczko pszczele 
Produkt pszczeli

Świeże 
mleczko 
pszczele

Kwas cis-2-dece-
nowy

Immunomodu-
lująco, przeciw 

zmęczeniu, 
przeciw borreliom 
(w formie aktyw-

nej i utajonej)

500 mg/dziennie  
20 dni w miesiącu

Przeciw-
wskazane 

u osób 
uczulonych 
na produkty 

pszczele

Kokos właściwy 
Cocos nucifera

Miąższ
Olej (monolaury-

nian)

Przeciw borrelii 
(formie aktywnej 

i utajonej)

2 łyżeczki dzien-
nie, przez 20 dni 

w mie-siącu
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Rośliny Wykorzysty-
wane części Postać Wskazanie Dawkowanie Uwagi

Rozmaryn 
lekarski 
Rosmarinus  
officinalis Części 

nadziemne

Suszone ziele 
(kwas rozmary-

nowy)

Immunomodulu-
jąco, ochronnie 

na wątrobę, 
wzmacniająco, 

przeciwko borrelii 
(w formie aktyw-

nej  i utajonej)

2 napary dziennie

Grejpfrut 
Citrus paradisi

Pestki

Ekstrakt w glice-
-rynie roślinnej, 

zawierający 800 
mg bioflawonoi-

-dów/100 ml

Immunomodu-
lująco, anty-bak-

teryjnie, prze-
ciwgrzybi-czo, 

przeciwpasożyt-
niczo

20 kropli rano   
i wieczorem, przez 
20 dni w miesiącu, 
przez  3 miesiące

Bio, bez 
dodatków

dr Franck Gigon
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Borelioza: nadzieja w naturalnych 

metodach (wywiad)

Zespół chronicznego zmęczenia, stwardnienie rozsiane, fibro-
mialgia, reumatoidalne zapalenie stawów, objawy neuropsy-
chiatryczne, niewyjaśnione choroby przewlekłe… A może to 
borelioza? Przenoszona przez kleszcze, borelioza to „wielka 
naśladowczyni”, gdyż charakteryzuje się takimi samymi obja-
wami, jakie występują w wielu chorobach przewlekłych.

Są naukowcy, którzy próbują zrozumieć..., my także!

Podejrzewa się, że pierwszy raz ta bakteria pojawiła się w Connecticut 

w Stanach Zjednoczonych. To było na początku lat 70. ubiegłego wie-

ku. W małym miasteczku Lyme dr Burgdorfer zidentyfikował bakterię, 

której nie znał wcześniej, a którą powiązał z tą dziwną chorobą.

Bakterię nazwano Borrelia burgdorferi (Bb), od nazwiska jej odkrywcy. 

Niewątpliwie bakteria istnieje od bardzo dawna, a przenoszą ją niemal 

wyłącznie kleszcze. Od tego odkrycia zaczęto mówić o boreliozie, na-

zywanej także chorobą z Lyme…

Jedną z ewidentnych oznak infekcji może być pojawienie się wędrują-

cego rumienia. To czerwona obwódka pojawiająca się wokół miejsca 

ukąszenia kleszcza. Może jej również towarzyszyć gorączka. Jednak 

do zakażenia może dojść nawet wtedy, jeśli nie pojawiają się żadne 
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objawy. Bakteria wnika do narządów, tkanki chrzęstnej lub innych tka-

nek ciała, włącznie z kośćmi. Atakuje także układ nerwowy i mózg. 

Jeśli nie ma sprzyjających warunków do rozwoju, mogą upłynąć tygo-

dnie, miesiące, a nawet lata, zanim się obudzi i zacznie rozmnażać. 

Wówczas wywołuje bóle stawów, dolegliwości skórne, krążeniowe lub 

neurologiczne, niekiedy bardzo poważne. Zawsze uznawano, że to 

rzadka choroba, jednak najnowsze badania wskazują na „eksplozję” 

boreliozy.

Mówi się nawet o epidemii na skalę światową! Z jednej strony dlate-

go, że nadal są bardzo duże problemy w rozpoznawaniu boreliozy. 

Z drugiej, ponieważ kleszcze się namnażają i rozprzestrzeniają na ko-

lejne obszary, prawdopodobnie na skutek ocieplenia klimatu. Oficjalna 

medycyna uznaje ostrą postać boreliozy, jednak wiele stowarzyszeń 

osób chorych twierdzi, że medycyna odrzuca przewlekłą formę cho-

roby, która może wyglądać jak wiele innych chorób. Depresja, stward-

nienie rozsiane, zespół chronicznego zmęczenia, seronegatywne reu-

matoidalne zapalenie stawów1, neuropatie lub zaburzenia psychiczne 

mogą niekiedy być objawami przewlekłej boreliozy.

1 Reumatoidalne zapalenie stawów bez czynnika reumatoidalnego, czyli bez markerów w badaniu 
krwi.
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Wywiad z drem Richardem Horowitzem

Borelioza: nadzieja w naturalnych metodach

Skąd to milczenie? Jak leczyć tę chorobę? Na jakie naturalne 
metody można liczyć?

Zapraszamy na spotkanie z międzynarodowym specjalistą.

Rośliny i Zdrowie: Leczył Pan ponad 12 tysięcy pacjentów chorych 
na boreliozę. Na czym opiera się Pana diagnostyka?

Richard Horowitz: Zrozumienie i leczenie boreliozy jest bardzo zło-

żone. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że żaden test nie daje 100% 

pewności. Trzeba też pamiętać, że testy zazwyczaj służą do wykry-

wania tylko jednej bakterii przenoszonej przez kleszcze: Borrelia burg-

dorferi, powszechnie określanej jako jedyna bakteria odpowiedzial-

na za boreliozę. Tymczasem istnieje 300 różnych szczepów Borrelii! 

Sprawy się komplikują, jeśli dochodzą inne infekcje, ponieważ kleszcze 

często przenoszą również inne pasożyty, takie jak Babesia, bakterie 

z rodzaju Bartonella lub Riketsje. Niemal żaden z moich 12 tysięcy pa-
cjentów nie miał „czystej boreliozy”. U większości pacjentów cho-

rych na boreliozę równocześnie występowały inne dolegliwości. Poza 

tym borelioza daje różne objawy, co jest uzależnione od wielu czyn-

ników: zestawu genów, stanu odporności osoby w chwili ukąszenia, 

obciążenia organizmu toksynami środowiskowymi, zdolności organi-

zmu do oczyszczenia się z tych toksyn, a także od stanu psychicznego 
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osoby. Wpływ na rozwój choroby może mieć także szczep bakterii, 

gatunek Borrelii i ilość ukąszeń przez kleszcza.

RiZ: Czy to dlatego nadał Pan przewlekłej boreliozie nazwę „wielo-
układowy zespół choroby zakaźnej” (ang. Multiple Systemic Infectious 

Disease Syndrome)?

R.H.: Rzeczywiście, z uwagi na wszystkie te czynniki, bardzo różno-

rodne objawy oraz fakt, że bakterie mogą atakować wiele układów 

jednocześnie, uznałem za istotne, aby boreliozę potraktować jako ze-

spół (obejmujący wiele symptomów i objawów klinicznych). Dlatego 

przewlekłą boreliozę nazwałem „wieloukładowym zespołem choroby 

zakaźnej” (MSIDS). Trzeba wiedzieć, że leczenie celowane w Borrelię 

nie doprowadzi do wyleczenia choroby tak długo, jak nie będzie się 

leczyć także współistniejących zakażeń wywołanych jednym lub wie-

loma szczepami bakterii, a obejmujących różne układy w organizmie. 

Ja do postawienia diagnozy wykorzystuję test Elisa i test Western Blot, 

jednak to anamneza, wywiad chorobowy, jaki przeprowadzam z pa-

cjentem, jest zwykle najskuteczniejszą metodą rozpoznania, z jakimi 

bakteriami mamy do czynienia.

RiZ: Bakteriami przenoszonymi przez kleszcze?

R.H.: W przypadku boreliozy obserwujemy objawy, które pojawiają 

się i znikają, migrujące po ciele bóle stawów i mięśni, zmęczenie, bóle 

głowy, problemy z pamięcią, trzaski w kręgosłupie lub szyi, problemy 

natury psychologicznej. Niektóre objawy mogą być wynikiem innych 
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chorób, które należy wykluczyć lub leczyć, jednak wszystkie te objawy 

mogą także sygnalizować boreliozę.

W przypadku babesziozy objawy są podobne do objawów malarii: po-

cenie się w nocy i w dzień, dreszcze, pojawianie się wizji, uderzenia go-

rąca, niewyjaśniony kaszel, zadyszka, duszności. Riketsjozę i bartonel-

lozę trudniej rozpoznać, ponieważ dają objawy podobne do objawów 

innych chorób. W mojej książce2 opisuję kwestionariusz, który umożli-

wia lepsze rozpoznanie (patrz ramka).

RiZ: Jak Pan leczy przewlekłą boreliozę?

R.H.: Przede wszystkim antybiotykami, niekiedy przez bardzo długi 

okres. Jednak uważam, że bardzo ważne jest jednoczesne leczenie 

za pomocą roślin, aby wszystkie infekcje zaatakować w tym samym 

czasie.

RiZ: Jakie rośliny może Pan polecić?

R.H.: Bardzo często stosuję protokół detoksykacji za pomocą roślin, 

jaki opracował dr Lee Cowden. Ta metoda okazała się skuteczna u 70% 

moich pacjentów. W jego skład wchodzą produkty zawierające takie 

rośliny jak Cumanda3, Enula4 czy Samento5 (koci pazur). Spożywa się 

od 30 do 60 kropli dziennie, zaczynając od mniejszych ilości i stopnio-

2 Dr Horowitz, Soigner Lyme & les maladies chroniques inexpliquées, Editions Thierry Souccar, 2014.

3 Wyciąg z owoców drzewa Campsiandra angustifolia, rosnącego w Nizinie Amazonki.

4 Wyciąg z trzech roślin: Elecampane, Jalapa oraz Sang Wiss (nazwy angielskie). 

5 Produkty dystrybuowane przez amerykańską firmę Nutramedix. W Europie są dostępne przez 
Internet.
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wo je zwiększając, zgodnie ze szczegółowo określonym protokołem 

stosowania. Grupa naukowców, z którymi pracowałem na Uniwersy-

tecie w New Haven w Connecticut, wykazała, że połączenie Samento 

i Banderol zabija bakterie Borrelia6. Inną znaną rośliną jest bylica rocz-

na, o której już wiadomo, że działa zarówno na boreliozę, jak i na babe-

sziozę. Interesujący jest także protokół Buhnera (terapeuty amerykań-

skiego), zawierający wiele roślin, które zostały należycie przebadane 

naukowo. Wśród nich Andrographis, rdestowiec ostrokończysty, koci 

pazur, traganek błoniasty i eleuterokok. Wszystkie te rośliny mają po-

twierdzone właściwości antybakteryjne.

RiZ: Co jeszcze można zrobić w razie tej przewlekłej choroby?

R.H.: Zabicie bakterii to jedno, ale trzeba jednocześnie pomóc orga-

nizmowi usunąć toksyny i martwe bakterie. Ja w tym celu stosuję 

zestaw do detoksykacji i oczyszczania opracowany przez niemiecką 

firmę Pekana7. Ten zestaw pozwala oczyścić limfę i krew. Chociaż ist-

nieją także inne rośliny o właściwościach oczyszczających, np. biel lipy 

lub mieszanki oczyszczające. Ważne jest, aby równolegle wspomagać 

odporność, stosując maitake, shiitake lub reishi, a jeszcze lepiej beta-

-glukan (1,3 i 1,6) pozyskiwany z pewnego konkretnego grzyba. Beta-

-glukan zwiększa liczbę limfocytów T nawet o 300%, jest więc jeszcze 

silniejszy. Doradzam także Colostrum (siarę), substancję pozyskiwaną 

z mleka ssaków, w dawce od 1 g do 2 g dziennie. Siara jest także w sta-

6 Akshita Datar, Navroop Kaur, Seema Patel, David F. Luecke, and Eva Sapi, PhD Lyme Disease Re-
search Group. In Vitro Effectiveness of Samento and Banderol Herbal
Extracts on the Different Morphological Forms of Borrelia Burgdorferi University of New Haven. July 
2010.

7 http://www.bioresourceinc.com/pekana/
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nie zwiększyć liczbę limfocytów T i tzw. naturalnych zabójców nawet 

o 300%! Aby utrzymać dobrą odporność, trzeba pobudzać i chronić 

jelita, zwłaszcza w trakcie stosowania antybiotyków.

Antybiotyki uszkadzają florę jelitową i mogą wywołać kandydozę. Do-

radzam więc zażywanie probiotyków, np. Lactobacillus acidophilus, 

a także prebiotyków, np. FOS (fruktooligosacharydów), które poma-

gają probiotykom utrzymać się w jelitach. 

RiZ: Bakterie Borrelia mogą tworzyć biofilm (błonę biologiczną), rodzaj 
muru obronnego, dzięki któremu stają się niewykrywalne przez nasz 

układ odpornościowy. Czy jest na to sposób?

R.H.: Tak, rzeczywiście z powodu tych biofilmów antybiotyki lub skład-

niki aktywne zawarte w roślinach nie mogą dostać się do bakterii. Taki 

biofilm można rozbić za pomocą serrapeptazy, dostępnej w postaci 

suplementu diety. Badania amerykańskie udowodniły, że także ste-

wia osłabia błony biologiczne. Wystarczy używać stewii jako składnika 

spożywczego zastępującego cukier, w ilości od 2 do 3 kropli 3 razy 

dziennie. Bakterie, chcąc chronić się przez układem odpornościo-

wym, mogą także przybierać formę torbieli. Zazwyczaj umiejscawia-

ją się w miejscach mało ukrwionych, np. w chrząstce, w więzadłach 

lub w makrofagach. W takiej formie mogą trwać utajone przez wiele 

lat. Aby w takiej sytuacji zadziałać na bakterie, ja podaję serrapeptazę 

w połączeniu z wyciągiem z grejpfruta jako długotrwałą kurację.
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RiZ: Ile najczęściej trwa leczenie metodami naturalnymi i jakie dawko-
wanie Pan zaleca?

R.H.: Zazwyczaj potrzeba wielu miesięcy, a zalecam dawkowanie po-

dane przez producenta. Niektóre rośliny są przeciwwskazane w pew-

nych chorobach. Jeśli chorujesz na jakąkolwiek chorobę, lepiej popro-

sić o radę specjalistę.

RiZ: Co zrobić, jeśli ukąsi nas kleszcz?

R.H.: W pierwszej kolejności trzeba go wyciągnąć za pomocą specjalnej 

pincety lub urządzenia do wyciągania, które można kupić we wszyst-

kich aptekach. Jeśli kleszcz jest nosicielem bakterii, czas zarażenia 

może być bardzo zróżnicowany. Przykładowo, bakteriom Riketsja wy-

starczy 10 minut. Jeśli chodzi o Borrelię, badania europejskie podają, 

że do zarażenia dochodzi w około 6 do 16 godzin. Im trudniej jest wy-

ciągnąć kleszcza, tym bardziej wzrasta ryzyko zakażenia: kleszcz zara-

ża ludzką krew, którą pobrał, i jeśli nie wyciągniemy kleszcza w miarę 

szybko, on tę krew nam z powrotem wstrzyknie. Borelioza jest choro-

bą, którą należy naprawdę poważnie potraktować, ponieważ może 

prowadzić do śmierci. Wywiad przeprowadził

Wywiad przeprowadził Nicolas Wirth 
Naturopata
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CZY MASZ BORELIOZĘ?

Poniżej wymieniamy objawy najczęściej występujące w boreliozie oraz wieloukładowym ze-
spole choroby zakaźnej (MSIDS). Dr Horowitz uważa, że u każdego pacjenta, u którego po-
jawiają się te objawy i nie da się ich medycznie wyjaśnić, wydaje się rozsądne sprawdzić, czy 
pacjent nie ma choroby przenoszonej przez kleszcze.

1 http://www.associationlymesansfrontieres.com/questionnaire-lyme/

 › Zmęczenie, znużenie,
 › Bóle głowy,
 › Sztywność karku lub pleców,
 › Obrzęk stawów lub bóle stawów,
 › Mrowienie, drętwienie i/lub pieczenie 

w kończynach,
 › Mętlik, trudności w myśleniu,

 › Problemy z koncentracją lub z czytaniem,
 › Rozkojarzenie, problemy z pamięcią krót-

koterminową,
 › Zaburzenia snu – spanie zbyt długo lub 

zbyt krótko, budzenie się zbyt wcześnie,
 › Problemy w mówieniu lub w pisaniu.

Jeśli chcesz samodzielnie wykonać bardziej szczegółową diagnozę, możesz wypełnić kwe-
stionariusz opracowany przez dra Horowitza. Ten kwestionariusz dostępny jest online na stro-
nie internetowej stowarzyszenia Lyme sans frontieres1 (z fr. Stowarzyszenie Bez Granic).

W sekcji pierwszej kwestionariusza znajduje się lista 38 objawów, które obserwowane są 
w przebiegu boreliozy (listę zamieszczamy obok), do których określa się częstotliwość ich 
występowania.

Sekcje 2 i 3 kwestionariusza zawierają listę najczęściej obserwowanych objawów boreliozy, 
które dr Horowitz zebrał na podstawie dokumentacji setek swoich pacjentów z ostatnich 
dziesięciu lat.

Czwarta część kwestionariusza pozwala określić, jak często występowały problemy ze zdro-
wiem fizycznym i psychicznym w ostatnim miesiącu. Ten kwestionariusz został opracowany 
jako punkt wyjścia do dalszych, detektywistycznych poszukiwań, ktore mają doprowadzić do 
postawienia własnej oceny. Nigdy nie zapominaj, że borelioza wymaga rozpoznania klinicznego, 
a badania krwi są tylko po to, aby potwierdzić Twoje przypuszczenia oraz wnioskowanie klinicz-
ne. Przeprowadź ze swoim lekarzem rozmowę w oparciu o ten kwestionariusz. W zależności od 
uzyskanego wyniku w kwestionariuszu, być może lekarz zleci dodatkowe badania w kierunku 
wykrywania boreliozy – tak doradza dr Horowitz w swojej książce „Soigner Lyme & les mala-
dies chroniques inexpliquees” (tytuł angielski: „Why Can’t I Get Better?: Solving the Mystery of 
Lyme and Chronic Disease”). Aby znaleźć lekarza, który jest wrażliwy na tematykę boreliozy, 
lub aby dowiedzieć się więcej na temat tej choroby, skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Cho-
rych na Boreliozę: http://www.borelioza.org/

http://www.associationlymesansfrontieres.com/questionnaire-lyme/
http://www.borelioza.org/
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Kiedy kleszcz staje się niebezpieczny?

Kilka objawów boreliozy
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Kluczowe pytania, jakie dr Horowitz zadaje swoim pacjentom

Cały kwestionariusz znajduje się w wersji online na stronie stowarzy-

szenia Lyme sans frontieres8.

Sekcja 1: Częstotliwość występowania objawów

Pytanie Nigdy Czasem Często Bardzo 
często

Niewyjaśnione gorączkowanie, pocenie się, uderzenia 
gorąca lub dreszcze º º º º
Niewyjaśnione wahania masy ciała, chudnięcie lub 
przybieranie na wadze º º º º
Zmęczenie, znużenie º º º º
Niewyjaśnione wypadanie włosów º º º º
Powiększone węzły chłonne º º º º
Ból gardła º º º º
Bóle jąder lub bóle w obrębie miednicy (w dole brzucha) º º º º
Nieregularne miesiączkowanie, bez wyraźnej przyczyny º º º º
Niewyjaśniona laktacja, bóle piersi º º º º
Wrażliwy pęcherz moczowy lub zaburzenia funkcji 
pęcherza º º º º
Dysfunkcje seksualne, spadek libido º º º º
Ból żołądka, niestrawność º º º º
Zmiana w pracy jelit (zaparcia lub biegunka) º º º º
Bóle klatki piersiowej lub żeber º º º º
Duszności, kaszel º º º º
Palpitacje serca, nieregularne bicie serca, blok 
przedsionkowo-komorowy serca º º º º
Wcześniejsze występowanie szmerów sercowych lub 
wypadanie płatka zastawki º º º º
Ból lub obrzęk jednego lub wielu stawów º º º º
Sztywność karku lub pleców º º º º

8 http://www.associationlymesansfrontieres.com/questionnaire-lyme/

http://www.associationlymesansfrontieres.com/questionnaire-lyme/
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Sekcja 1: Częstotliwość występowania objawów

Pytanie Nigdy Czasem Często Bardzo 
często

Bóle mięśni lub skurcze º º º º
Drżenie twarzy lub innych części ciała (fascykulacje) º º º º
Bóle głowy º º º º
Sztywność lub trzeszczenie w szyi º º º º
Mrowienie, drętwienie, odczuwanie pieczenia lub kłucia 
(parestezje) º º º º
Porażenie nerwu twarzowego º º º º
Widzenie podwójne lub nieostre º º º º
Słuch/uszy – ból, brzęczenie lub dzwonienie w uszach 
(szumy uszne) º º º º
Nasilona choroba lokomocyjna, zawroty głowy º º º º
Zawroty głowy, zaburzenia równowagi, problem 
z chodzeniem º º º º
Drżenia º º º º
Mętlik, trudności w myśleniu º º º º
Problemy z koncentracją lub czytaniem º º º º
Rozkojarzenie, problemy z pamięcią krótkoterminową º º º º
Dezorientacja; gubię się lub idę nie tam, gdzie miałem 
zamiar º º º º
Trudności w mówieniu lub pisaniu º º º º
Huśtawki nastroju, rozdrażnienie, depresja º º º º
Zaburzenia snu, spanie zbyt długo lub zbyt krótko, 
budzenie się zbyt wcześnie rano º º º º
Nasilone objawy po spożyciu alkoholu i/lub silniejszy 
„kac” º º º º
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Cukrzyca: choroba nareszcie 

uleczalna?

Jeśli oprzemy się na oficjalnym stanowisku konwencjonal-
nej medycyny, cukrzyca to choroba na całe życie. To smutne 
stwierdzenie dla setek milionów ludzi... Jednak nie dotyczy 
wielu diabetyków, którzy nie zaakceptowali diagnozy jako 
czegoś ostatecznego i którym udało się z cukrzycy wyleczyć.

„Wyleczenie” Inez

Inez to młoda Kanadyjka, u której w wieku 14 lat zdiagnozowano cu-

krzycę typu 1. W odróżnieniu od swoich zdrowych rówieśników, przez 

8 lat zmuszona była przyjmować insulinę. Osiem długich lat, w czasie 

których jej wysiłki szły na marne, gdyż nie udawało jej się uregulować 

glikemii. Trzynaście lat później Inez usłyszała kolejną diagnozę: cukrzy-

ca typu MODY 3.

Cukrzycę typu MODY 31 rozpoznaje się na podstawie konkretnego 

genu. W odróżnieniu od typu MODY 2, typ MODY 1 oraz typ MODY 3 

uznawane są ogólnie za ciężkie formy cukrzycy. Hiperglikemia w tej 

chorobie postępuje i z wiekiem wymaga leczenia. W większości przy-

padków początek cukrzycy pojawia się po osiągnięciu dojrzałości 

1 Cukrzyca MODY 3 stanowi w krajach anglosaskich aż ponad 50%. Objawia się poważną hipergli-
kemią i występuje u osób młodych, dlatego może przypominać cukrzycę insulinozależną. Od cu-
krzycy typu 1 odróżnia ją dziedziczność (jest dziedziczona autosomalnie dominująco), a także brak 
przeciwciał skierowanych przeciwko komórkom specyficznym trzustki. Jej rozwój przebiega różnie, 
może być przyczyną komplikacji i najczęściej wymaga insulinoterapii.
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płciowej.

Po latach spędzonych na szukaniu „dokładnej” dawki w leczeniu Inez 

doświadczyła dwóch poważnych napadów hipoglikemii. O mało nie 

przypłaciła tego życiem, co skłoniło ją do podjęcia decyzji, iż pora po-

szukać innego sposobu zapanowania nad cukrzycą. Wszędzie szukała 

informacji. Wytrwale przeglądała literaturę medyczną, aż w końcu od-

kryła tradycyjne metody leczenia. Radykalnie zmieniła dietę, dołączyła 

rośliny lecznicze o właściwościach hipoglikemizujących, czyli redukują-

cych poziom cukru we krwi. I stopniowo udało jej się ograniczyć liczbę 

wstrzyknięć insuliny.

Powoli poprawiła się jej glikemia. Na tyle, że w końcu, pod kontrolą le-

karza, Inez pokonała ostatni etap, czyli całkowicie odstawiła insulinę! 

W roku 2008 lekarze orzekli, że z klinicznego punktu widzenia Inez już 

nie ma hipoglikemii. A dzięki regularnej aktywności fizycznej czuła się 

dobrze i była w dobrej formie.

W czym tkwi sekret tej Kanadyjki?

 ¾ Dieta wegetariańska, wyłącznie na bazie produktów roślinnych 

o niskim i/lub umiarkowanym indeksie glikemicznym.

 ¾ Dużo aktywności fizycznej.

 ¾ Regularne stosowanie roślin leczniczych o właściwościach hipogli-

kemizujących.

 ¾ Zdrowy i mniej stresujący tryb życia. 
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Inez udało się zapanować nad glikemią bez insuliny i bez leków przez 

ponad sześć lat. Teraz, od ponad dwóch lat, ponownie korzysta z za-

strzyków z insuliny, w razie potrzeby. W ten sposób radzi sobie po po-

rodzie. Pomaga jej to wypełniać obowiązki młodej mamy. Mimo że na-

dal jest diabetykiem, ze wszelkimi konsekwencjami i ograniczeniami, 

jakie z cukrzycą się wiążą, jej historia powinna znaleźć się na pierw-

szych stronach gazet. Cukrzyca zdecydowanie nie jest łagodną choro-

bą, dlatego historia Inez mogłaby dać nadzieję milionom ludzi na ca-

łym świecie!

Groźna epidemia światowa

Według oficjalnych danych na cukrzycę choruje 415 milionów ludzi 

na całym świecie. Co 6 sekund jedna osoba umiera na tę chorobę! To 

więcej niż na AIDS, gruźlicę lub malarię! Wbrew powszechnej opinii, 

cukrzyca wcale nie występuje wyłącznie w bogatych krajach. Błyska-

wicznie postępuje w krajach rozwijających się, gdzie ponad 2/3 diabe-

tyków może nie być zdiagnozowanych. Instytut Nadzoru Sanitarnego 

(INVS) we Francji poinformował, że w 2013 roku 3 miliony ludzi było 

leczonych farmakologicznie na cukrzycę. To oznacza permanentny 

wzrost o prawie 5% każdego roku. 90% diabetyków to osoby chorują-

ce na cukrzycę typu 2, leczone lekami doustnymi. Pozostałe 10% osób 

jest zależne od insuliny podawanej w zastrzykach lub poprzez osobi-

stą pompę do podskórnego podawania insuliny.
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Słona cena

Zawał serca, niewydolność nerek z koniecznością dializowania, cho-

roba siatkówki oka, amputacje... Cukrzyca wywołuje wiele schorzeń 

i często, zbyt często, skraca długość życia. Skąd tyle komplikacji zdro-

wotnych, obejmujących zarówno serce, nerki, a nawet oczy? Prędzej 

czy później wszystkie tkanki cierpią, skoro dopływa do nich krew prze-

pełniona zbyt dużą ilością cukru. Efekt: we wnętrzu wszystkich naczyń 

tętniczych, w szczególności w tych najdrobniejszych, wszystko się 

„klei”.

Cukier łączy się z napotkanymi po drodze białkami i dochodzi do glika-

cji! Z finansowego punktu widzenia koszty pośrednie i bezpośrednie 

cukrzycy w Polsce sięgają prawie 7 miliardów złotych2.

Poszukaj błędów na swoim talerzu!

W krajach rozwiniętych żywienie ludzi i zwierząt zostało w ubiegłym 

wieku masowo uprzemysłowione.

Dbając o zysk finansowy, składowanie, wygląd żywności, a nawet 

względy higieniczne, dieta człowieka stała się uboga w całe warzywa 

i owoce, za to bogata w cukier i mąkę z rafinowanych surowców ro-

ślinnych.

2 https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8557
https://mdtmedical.eu/uploads/1CE858AB-E107-4D2B-A659-4C65D8DB3437.pdf

https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8557
https://mdtmedical.eu/uploads/1CE858AB-E107-4D2B-A659-4C65D8DB3437.pdf
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Z perspektywy historii ludzkości chodzi więc o sytuację bardzo „mło-

dą”. Żywność człowieka stała się bogata w produkty o wysokim indek-

sie glikemicznym (IG) kosztem żywności o niskim i umiarkowanym IG.

Indeks glikemiczny jest miarą pozwalającą oszacować, jak szybko 

i na jak długo dany produkt (lub posiłek) jest w stanie podnieść po-

ziom cukru we krwi. Pora już definitywnie zrezygnować z przestarza-

łego podziału na cukry „wolne lub szybkie” oraz cukry „proste lub 

złożone”, a jako miarę przyjąć indeks glikemiczny. Za dowód może 

posłużyć białe pieczywo, makarony lub ziemniaki. Te produkty uzna-

wane są przez konwencjonalnych specjalistów od żywienia za cukry 

wolne (albo złożone) i nadal niekiedy bywają zalecane osobom na die-

cie przeciwcukrzycowej. Tymczasem charakteryzują się wysokim in-

deksem glikemicznym, mimo iż nie mają wyraźnego słodkiego sma-

ku. Silnie rozregulowują poziom glikemii u każdego. U osoby chorej 

na cukrzycę, która będzie jadała posiłki z tego rodzaju produktami, 

glikemia będzie szybko „skakać” w gorę i w dół. Wówczas cukrzycę 

bardzo trudno uregulować i trzeba zwiększać dawki doustnych leków 

przeciwcukrzycowych lub wstrzykiwanej insuliny.

Badania naukowe pokazują wyraźnie, że długotrwałe spożywanie ta-

kich produktów rozregulowuje glikemię i w dużej mierze wyjaśnia przy-

czyny światowej epidemii cukrzycy2 i otyłości, z jaką obecnie mamy do 

czynienia. Mimo to firmy przemysłu rolno-spożywczego nadal zalewa-

ją nas produktami o wysokim IG i nie ponoszą z tego tytułu żadnych 

konsekwencji!
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Co więc zrobić w razie już istniejącej cukrzycy?

Wszyscy powinniśmy wziąć przykład z Kanadyjki Inez. Na szczęście 

jej historia nie jest odosobnionym przypadkiem. Wielu chorym na cu-

krzycę typu 1 i 2 także udało się „wyleczyć”, stosując te same zasady. 

Jeszcze inne osoby postanowiły nie rezygnować z konwencjonalnych 

leków, ale zażywać je w dawkach minimalnych, zachowując w ten 

sposób możliwość zjedzenia kilku produktów o wysokim indeksie gli-

kemicznym, np. chleba, pizzy lub ciastek.

Jednak w każdym z tych przypadków wyleczenie nie jest żadnym cu-

dem. Jest efektem silnej woli i przestrzegania zasady maksymalnego 

ograniczania produktów o wysokim indeksie glikemicznym. 

Wówczas glikemia normuje się w ciągu kilku tygodni. Stosowanie 

równolegle roślin leczniczych o właściwościach hipoglikemizujących 

pozwala zmniejszyć insulinooporność. A w niektórych przypadkach 

nawet... pobudzić wytwarzanie komórek produkujących insulinę 

w trzustce. Takie przypadki są nieliczne, ale istnieją.

Jeśli nie chcesz uczyć się na pamięć tabeli z klasyfikacją produktów 

według ich indeksu glikemicznego, wystarczy po prostu wybierać pro-

dukty roślinne kompletne (nieprzetworzone), np. świeże i suszone 

owoce i warzywa (raczej surowe oraz ekologiczne). Pomagają utrzy-

mać stabilny poziom cukru we krwi, gdyż zawierają dobrą jakościowo 

wodę, błonnik, „dobre” kwasy tłuszczowe i naturalne antyoksydanty.
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Trzeba wiedzieć, że węglowodany (nazywane także cukrem lub gluko-

zą) znajdziesz tylko w produktach roślinnych. Im bardziej są przetwo-
rzone, tym wyższy ich indeks glikemiczny. Dlatego indeks glikemicz-

ny wszystkich jadalnych roślin nieodwracalnie wzrasta pod wpływem 

np. rafinowania, obróbki termicznej (zwłaszcza gotowania w wodzie), 

żelifikacji, a także innych procesów kulinarnych lub technologicznych. 

Im bardziej pozostają surowe albo po krótkiej obróbce termicznej lub 

mało przetworzone, tym bardziej ich indeks glikemiczny pozostaje ni-

ski i umiarkowany. Dlatego np. makaron al dente ma dużo niższy IG 
niż makaron rozgotowany.

Część autorów krytykuje pojęcie indeksu glikemicznego (IG), twier-

dząc, że IG danego produktu nie jest dokładnie taki sam jak IG całego 

dania i posiłku zawierającego ten produkt. Jednak zapamiętaj, że naj-

ważniejsze, aby na talerzu zawsze w większości znajdowały się warzy-

wa, owoce i inne rośliny. To gwarantuje, że ogólny indeks glikemiczny 

całego posiłku pozostanie na niskim poziomie, a glikemia nie będzie 

zakłócona.

Panie doktorze, a rośliny lecznicze?

Dlaczego lekarze nie zalecają roślin przeciwcukrzycowych? Po pierw-

sze dlatego, że konwencjonalni lekarze nie mają obowiązku zalecać 

nic innego poza zasadami dotyczącymi trybu życia i diety, lekami oraz 

zabiegami chirurgicznymi. Po drugie, w trakcie studiów medycznych 

niestety nie uczy się stosowania roślin leczniczych.
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Tymczasem rośliny lecznicze mogą naprawdę pomoc osobom chorym 

na cukrzycę. W wykazach na całym świecie widnieje około 1200 roślin 

leczniczych. Wszystkie są poparte doświadczeniem stosowania i tra-

dycją. Około 15 roślin leczniczych doczekało się badań naukowych po-

twierdzających, że oddziałują na cukrzycę.

Dobra wiadomość jest taka, że wiele surowców roślinnych o właściwo-

ściach przeciwcukrzycowych być może znajdziesz we własnej kuchni, 

jako przyprawy. Jeśli nie przepadasz za smakiem przypraw, możesz 

te rośliny dostać w kapsułkach. Zresztą ma to pewną zaletę, gdyż kap-

sułki zawierają określoną, powtarzalną dawkę surowca.

Gdy rośliny mogą odwrócić proces cukrzycy

Doświadczenia na zwierzętach pokazały, że rzekomo nieodwracal-

ny brak wydzielania insuliny przez trzustkę w cukrzycy typu 1 może 

w rzeczywistości zostać reaktywowany za pomocą roślin leczniczych. 

W wyniku ich regularnego stosowania uzyskiwano nawet bardzo zna-

czącą poprawę glikemii.

Chodzi m.in. o cynamon cejloński, kurkumę lub tzw. gorzki melon. Tak-

że w cukrzycy typu 2 odpowiednio dobrane rośliny mogą zmniejszyć 

insulinooporność. Takie efekty wykazano w wielu badaniach, w któ-

rych zastosowano nasiona czarnego kminu (czarnuszki), a także imbir 

i cynamon cejloński.

Jednak niezależnie od typu cukrzycy, trzeba zapobiec jej strasznym 
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komplikacjom. I w tym konkretnie zakresie proponowane rośliny lecz-

nicze mają ogromną przewagę, ponieważ większość z nich zawiera 

związki fenolowe, inaczej mówiąc, substancje silnie przeciwdziałające 

glikacji.

Zanim zaczniesz stosować rośliny przeciwcukrzycowe

 › Wykonuj regularną aktywność fizyczną, dostosowaną do swoich możli-

wości.

 › Pamiętaj o codziennym, odpowiednim nawodnieniu organizmu.

 › Stosuj dietę o niskim i umiarkowanym indeksie glikemicznym.

 › Zawsze najpierw uzyskaj zgodę lekarza, a w razie potrzeby (jak w przy-

padku Kanadyjki Inez) stosuj rośliny pod kontrolą lekarza prowadzącego 

leczenie cukrzycy. 

Wymienione w dalszej części tekstu rośliny nie wchodzą bezpośrednio w interak-

cje z lekami przeciwcukrzycowymi, jednak spodziewać się należy pewnego obni-

żenia glikemii, a to może wymagać odpowiedniej zmiany dawki leków doustnych 

lub podawanych w zastrzyku. Jest to konieczne, aby uniknąć hipoglikemii (gdy 

cukru we krwi jest zbyt mało), która może wywołać omdlenie. Wybraliśmy takie 

rośliny, które działają progresywnie.

To pozwoli osobom z cukrzycą na samodzielne dostosowanie – chodzi zwłasz-

cza o chorych, którzy mają zwyczaj samodzielnie kontrolować codziennie po-

ziom cukru we krwi oraz dawki konwencjonalnych leków.
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Najlepsze rośliny przeciwcukrzycowe

KURKUMA: W Indiach kłącze kurkumy już od dawna wykorzystywa-

ne jest do walki z cukrzycą, a najnowsze bada-

nia potwierdzają zasadność tego tradycyjnego 

zastosowania. W przypadku oporności możesz 

stosować wyższe dawki poprzez zastosowanie 

ekstraktów standaryzowanych na zawartość 

polifenoli o nazwie kurkuminoidy (lub na zawar-

tość kurkuminy):to znaczy od 200 mg do 400 

mg kurkuminoidów, 3 razy dziennie, w ekstraktach standaryzowanych 

na 95%.

Wchłanianie kurkuminoidów w jelitach jest wyraźnie większe w obec-

ności pieprzu czarnego, dlatego możesz je z nim łączyć.

Środki ostrożności: kurkumy powinny unikać osoby zażywające środ-

ki przeciwzakrzepowe, ponieważ kurkuma mogłaby sprzyjać powsta-

waniu krwawienia.

PRZEPĘKLA OGÓRKOWATA: zwana także gorzkim melonem lub gorz-

kim ogórkiem. To owoc w dużych ilościach wy-

stępujący w Azji, Afryce i na Karaibach. Badania 

wykazują, że sok tego owocu ma właściwości 

lekko hipoglikemizujące, pozwalając zapewnić 

równowagę glikemiczną na wiele tygodni. Eks-

trakt acetonowy z całych owoców przepękli 
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ogórkowate j podawano szczurom chorym na cukrzycę i potwierdzo-

no, że przeciwdziała hiperglikemii. A przede wszystkim analizy pod mi-

kroskopem wykazały regenerację komórek wytwarzających insulinę 

w trzustce (komórek beta w wysepkach Langerhansa).

CYNAMON: polifenole zawarte w cynamonie poprawiają poziom glike-

mii na czczo i po posiłku, zwiększają wrażliwość 

na insulinę, zmniejszają poziom hemoglobiny-

glikowanej i zapobiegają uszkodzeniom naczyń 

krwionośnych w nerkach. Co więcej, cynamon  

zmniejsza nadciśnienie tętnicze i poprawia tzw. 

profil lipidowy, w każdym typie cukrzycy. Z tych 

wszystkich powodów cynamon można polecić 

wszystkim diabetykom, niezależnie od typu cukrzycy, a także aby za-

pobiegać powikłaniom cukrzycy.

Uwaga! Nie należy stosować olejku eterycznego cynamonowego. Ten 

olejek zawiera duże ilości związków aromatycznych, jego skład bar-

dzo różni się od składu sproszkowanej kory cynamonu, dlatego ma 

inne działanie. Olejek cynamonowy w cukrzycy nie jest wskazany.

IMBIR: W referencyjnych czasopismach znajdujemy coraz więcej so-

lidnych dowodów na to, że warto w cukrzycy 

zastosować imbir. Już po dwóch – trzech mie-

siącach codziennego spożywania imbiru zna-

cząco poprawiają się wyniki obejmujące glike-

mię na czczo, glikemię po posiłku, hemoglobinę 



- 243 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

glikowaną, insulinooporność i markery stanu zapalnego.

Według badań opublikowanych niedawno w Diabetes care szacuje się, 

że kurkuma i imbir mają 100% skuteczność w profilaktyce komplikacji 

cukrzycy oraz u osób ze stanem przedcukrzycowym.

CZARNUSZKA SIEWNA (kmin czarny): Potwierdzone zostało tak-

że przeciwcukrzycowe działanie nasion kminu 

czarnego jako uzupełnienie standardowego 

leczenia farmakologicznego. W najnowszych 

badaniach wykazano znaczącą poprawę u pa-

cjentów z cukrzycą już po trzech miesiącach 

stosowania. Poza tym jak dotąd nie odnotowa-

no żadnej interakcji z lekami ani żadnych skut-

ków niepożądanych.

Rośliny Wykorzysty-
wane części Dawkowanie Uwagi

Kurkuma (ostryż długi) 
Curcuma longa

Suszone kłącze 
(proszek)

Od ½ łyżeczki do 
1 łyżeczki dziennie 

(mniej więcej  
od 60 mg do 200 mg 

kurkuminoidów)

W przypadku 
oporności patrz 

dawkowanie 
opisane 

na poprzedniej 
stronie

Przepękla ogórkowata 
Momordica charantia

Owoc (warzywo)

30 ml soku, przed 
posiłkami.   

W Polsce dostępny 
sproszkowany owoc 

lub kapsułki

Powinieneś 
odpowiednio 
dostosować 

konwencjonalne 
leczenie, 

monitorując poziom 
cukru we krwi
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Rośliny Wykorzysty-
wane części Dawkowanie Uwagi

Cynamonowiec cejloński 
Cinnamomum  zeylanicum

Kora suszona  
(sproszkowana)

½ łyżeczki proszku 
przed posiłkami

Czarnuszka siewna (kmin czarny) 
Nigella sativa

Nasiona  
(sproszkowane)

2 g proszku dziennie

Imbir lekarski 
Zingiber officinale

Kłącze suszone 
(sproszkowane)

Od 2 do 3 łyżek 
dziennie, przed 

posiłkami

Nie stosuj 
w przypadku ataku 

kolki żółciowej

Przeciwcukrzycowe owoce i warzywa!

Pamiętaj także, że na glikemię umiarkowanie regulująco wpływają nie-

które warzywa i owoce, jeśli spożywane są codziennie. Dlatego, tak 

jak Kanadyjka Inez, spożywaj duże ilości marchwi, fasoli, szparagów, 

bakłażanów, brokułów, selera naciowego, grzybów, endywii, rożnych 

kapust, ogórków, korniszonów, cukinii, rukwi wodnej, cykorii, szpina-

ku, rzepy, rzodkiewek, a nawet topinamburów.

dr Franck Gigon
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Nadciśnienie? Niech ten „cichy 

zabójca” przestanie Ci szkodzić

Czy wiesz, co dzieje się w organizmie, jeśli masz nadciśnienie 
tętnicze? Wyjaśniamy, dlaczego tak ważne jest zadbanie o wła-
sne zdrowie: nadciśnienie nie jest bez znaczenia dla Twojego 
zdrowia! Może stanowić śmiertelne ryzyko dla serca.

Choroba, która uderza bez zapowiedzi

Trzeba wytropić nawet najmniejsze jej sygnały: bóle głowy, mruganie 

oczami… Te drobne objawy mogą świadczyć o tym, że cierpisz na nad-

ciśnienie. Jednak możesz mieć nadciśnienie i nie odczuwać żadnych 

objawów, a mimo to może Ci grozić udar mózgu. To dlatego nadci-

śnienie nazywane jest „cichym zabójcą”.

O nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie tętnicze jest zbyt wyso-

kie i utrudnia prawidłowe krążenie krwi w naczyniach krwionośnych, 

aż doprowadza do uszkodzenia serca i narządów wewnętrznych. 

Dlatego uznaje się je za główny czynnik ryzyka udaru mózgu i chorób 

serca. Temat dotyczy wielu osób: choroby sercowo-naczyniowe sta-

nowią jedną z podstawowych przyczyn zgonów w Europie (w Polsce 

współczynnik zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych wy-

nosi 461,2 na 100 tys. populacji). Do najczęściej występujących nale-

żą: choroba niedokrwienna serca (niedrożność tętnic, jak w zawale 

serca), która jest odpowiedzialna za 27% zgonów, udar mózgu za 25% 
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zgonów, niewydolność serca za 23%.

Należy przede wszystkim przeciwdziałać czynnikom ryzyka, a są nimi: 

palenie papierosów, nieodpowiednie odżywianie się, hiperlipidemia, 

siedzący tryb życia oraz… nadciśnienie. Jeśli odpowiednio wcześnie 

zaczniesz stosować właściwe mikroskładniki odżywcze oraz fitotera-

pię i aromaterapię, możesz zredukować nadciśnienie, a więc znacząco 

zmniejszyć ryzyko choroby.

Czy masz nadciśnienie?

Nadciśnienie tętnicze (hipertensja) to długotrwale podwyższone ci-

śnienie krwi w tętnicach. Przy pomiarze ciśnienia krwi podaje się dwie 

liczby. Pierwsza określa ciśnienie skurczowe (górne), druga określa ci-

śnienie rozkurczowe (dolne).

Nadciśnienie na świecie

Według danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) na nadciśnienie cierpi 

30% mężczyzn oraz 50% kobiet w wieku powyżej 65 lat. Jednak obserwacje po-

kazują, że nadciśnienie występuje u coraz młodszych osób. Jeśli sytuacja się nie 

poprawi, szacuje się, że liczba osób na całym świecie cierpiących na nadciśnie-

nie w roku 2025 sięgnie 1,56 miliarda!



- 247 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

Ciśnienie skurczowe to ciśnienie w tętnicach w trakcie skurczu serca, 

gdy ciśnienie w tętnicy jest najwyższe. Ciśnienie rozkurczowe oznacza 

ciśnienie, gdy serce się rozkurcza, aby ponownie napełnić się krwią.

Gdy mówimy o ciśnieniu 12/8 cm Hg lub 120/80 mm Hg, oznacza to, 

że liczby 12 i 120 określają ciśnienie skurczowe, a 8 lub 80 odnosi się do 

ciśnienia rozkurczowego.

Według normy WHO ciśnienie jest uznawane za zbyt wysokie, jeśli gór-

na liczba przekracza 160 mm Hg (16 cm Hg), a dolna przekracza 90 

mm Hg (9 cm Hg). Należy jednak pamiętać, że nadciśnienie jest zależ-

ne także od wieku. U osób młodych ciśnienie nie powinno przekraczać 

120/80 mm Hg.

Istnieje także nadciśnienie wtórne, wynikające z chorób nerek, cho-

rób nadnerczy, stosowania leków, np. regularnego zażywania korty-

kosteroidów lub hormonów. W takiej sytuacji konieczne jest wykona-

nie dodatkowych badań oraz zastosowanie dodatkowego leczenia. 

U kobiet w ciąży mówimy o nadciśnieniu ciążowym. Powinno być jak 

najwcześniej rozpoznane, aby skutecznie je leczyć, ponieważ może 

wynikać z niewydolności łożyska (pojawić się może po 20. tygodniu 

ciąży).
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Jak mierzyć ciśnienie?

Aby pomiar ciśnienia był miarodajny, należy wykonać go dwukrotnie 

w pozycji leżącej, a następnie raz w pozycji stojącej. Za każdym ra-

zem trzeba być odprężonym! Ponieważ wiele osób ma nadciśnienie 

i o tym nie wie, dobrze jest mierzyć ciśnienie samodzielnie za pomocą 

odpowiednich ciśnieniomierzy dostępnych w aptece. Zazwyczaj taki 

pomiar jest miarodajny, mimo iż lekarze wolą ciśnieniomierze ze ste-

toskopem.

Aby pomiar był rzetelny, powinniśmy mierzyć ciśnienie na ramieniu 3 

razy rano i 3 razy wieczorem, przez 3 dni, a następnie wyliczyć średni 

wynik. Istnieje także metoda o nazwie Holter1, która pozwala mierzyć 

i rejestrować ciśnienie przez 24 godziny. Ta metoda pozwala także 

na pomiar częstotliwości rytmu serca (tętna), które średnio w czasie 

spoczynku wynosi 80 uderzeń na minutę. Gdy jesteśmy zestresowani 

lub w trakcie większego wysiłku, wzrost ciśnienia jest efektem normal-

nym. Jednak osoby cierpiące na nadciśnienie mają wysokie ciśnienie 

nawet w czasie spoczynku i gdy nie są zdenerwowane!

Jakie są czynniki ryzyka?

Objawy mogą być mało zauważalne, jednak istnieje 5 czynników, któ-

re powinny skłaniać do kontrolowania ciśnienia:

1 Założenie Holtera pozwala rejestrować pracę serca (elektrokardiogram i ciśnienie tętnicze) w spo-
sób ciągły przez 24 godziny. Osoba prowadzi normalną aktywność, ponieważ ta metoda nie wyma-
ga pobytu w szpitalu. Aparat jest lekki i można go ukryć pod ubraniem. Analiza uzyskanych wyników 
pozwala rozpoznać ewentualne nieprawidłowości, np. nieprawidłowy rytm serca.
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 ¾ Wiek: ciśnienie tętnicze wzrasta wraz z wiekiem. Jako przyczy-

nę podaje się stwardnienie tętnic oraz odkładanie się coraz więk-

szej ilości złogów tłuszczowych na wewnętrznych ścianach tętnic 

(miażdżyca).

 ¾ Płeć: przed menopauzą hormony chronią kobiety przed ryzykiem 

chorób sercowo naczyniowych, jednak po menopauzie wiele ko-

biet choruje na nadciśnienie– więcej niż mężczyzn!

 ¾ Dziedziczność: istnieją całe rodziny chorujące na nadciśnienie. Ko-

nieczny jest wywiad lekarski.

 ¾ Nadmierne spożycie soli: koniecznie trzeba maksymalnie ograni-

czyć ilość spożywanej soli (chlorku sodu). Badanie ankietowe prze-

prowadzone w roku 2009 przez Statistics Canada wykazało, że po-

nad 85% mężczyzn i 60% kobiet spożywało więcej sodu niż górna 

granica normy ustalona na 2,3 g dziennie.

 ¾ Masa ciała: szacuje się, że w krajach zachodnich nadciśnienie w 30–

50% przypadków wynika z otyłości. 

Zadbaj o swoje ciśnienie!

Przy nadciśnieniu umiarkowanym należy zacząć od fitoterapii w połą-

czeniu z aromaterapią (inhalacje lub masaże) oraz mikroelementami. 

Jeśli nie jesteś zestresowany, a pomiary wielokrotnie wykazują zbyt 

wysokie ciśnienie, powinieneś udać się do kardiologa. Jednak nawet 
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w tym przypadku zastosowanie fitoterapii oraz odpowiedniego odży-

wiania i trybu życia może zmniejszyć skutki uboczne leków alopatycz-

nych, a przede wszystkim poprawić jakość życia!

Zadbaj o siebie

 › Zmniejszenie masy ciała zazwyczaj bardzo pomaga: badanie naukowe nadzorowane 
przez Uniwersytet w Pawii we Włoszech wykazało, że obniżenie masy ciała o 5% może 
poprawić poziom ciśnienia, a nawet je unormować! Wyniki tego badania zaprezentowa-
no w Atlancie (USA) w 2008 r. na 62. Konferencji poświęconej badaniom naukowym nad 
nadciśnieniem.

 › Regularnie wykonuj aktywność fizyczną: gimnastyka w wodzie, bieganie, jazda na ro-
werze itd.

 › Unikaj soli w diecie poprzez ograniczenie do minimum produktów wytwarzanych prze-
mysłowo, wędlin, wędzonych ryb, serów, a także niektórych wód mineralnych. Jeśli lu-
bisz wodę gazowaną, wybieraj takie marki jak Muszynianka lub Nałęczowianka. Rozwią-
zaniem może być także zwiększenie ilości spożywanego potasu, który ułatwia usuwanie 
sodu z organizmu. Aby zwiększyć ilość potasu, jedz więcej warzyw i owoców! Odżywiaj się 
zgodnie z zegarem biologicznym, czyli tłuszcze jedz rano, mięso jadaj raczej w południe, 
na podwieczorek o godzinie 16 jedz suszone owoce oraz orzechy i migdały, a wieczorem 
wybieraj ryby i warzywa. Możesz także stosować rośliny aromatyczne i przyprawy, które 
zawierają dużo antyoksydantów i pozwalają ograniczyć dodawanie soli.

 › Ogranicz spożycie alkoholu.

 › Przestań palić: w skład dymu powstającego podczas spalania tytoniu wchodzi nikotyna 
i tlenek węgla, które są toksyczne w szczególności dla układu sercowo-naczyniowego. 
Tlenek węgla wchodzi w miejsce tlenu i dużo szybciej dostajesz zadyszki. Naczyniom 
krwionośnym trudniej się rozszerzać, co powoduje wzrost ciśnienia, a nawet może wy-
wołać zawał serca, jeśli tętnica ulegnie całkowitemu zamknięciu. Poza tym palenie osła-
bia smak i powonienie, co sprawia, że masz większą ochotę na produkty zawierające 
niezdrowe tłuszcze, które zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

 › W miarę możliwości ogranicz przewlekły stres, za pomocą medytacji, sofrologii. Mo-
żesz także wykorzystać w tym celu masaże z olejkami eterycznymi!
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Rośliny, które pomagają sercu zwolnić

Co prawda pierwsze leki obniżające ciśnienie były lekami roślinnymi, 

jednak jeśli cierpisz na nadciśnienie tętnicze, nie możesz leczyć się wy-

łącznie za pomocą fitoterapii. Poniżej znajdziesz informacje o rośli-

nach, które działają lekko hipotensyjnie (obniżają ciśnienie) lub spo-

walniają pracę serca (działanie jak beta-blokery, z tym że niewielkie).

Te rośliny lekko obniżają ciśnienie tętnicze i nie wymagają zwiększania 

dawek. Możesz więc stosować je w połączeniu z lekami alopatyczny-

mi lub sięgnąć po nie w pierwszej kolejności.

Czosnek

Czosnek pospolity (Allium sativum) znany jest 

od starożytności, kiedy odgrywał kluczową rolę 

w diecie Egipcjan i Hebrajczyków. Faraon Che-

ops, IV dynastii, kazał nawet wyryć wizerunek 

ząbka czosnku na szczycie największej piramidy 

w Gizie! Możesz stosować czosnek granulowa-

ny, co pozwala spożywać większe ilości, w za-

leżności od potrzeb (dostępne są również kapsułki i tabletki). Zaleca 

się od 3 do 5 mg czosnku świeżego (gdzie zawartość allicyny to 10 g 

na 1 kg czosnku), czyli około 1 g sproszkowanego czosnku. Jednak 

czosnek długo się utrzymuje w organizmie i wiele osób skarży się, 

że nawet jeśli spożywa go w kapsułkach dojelitowych, lotne związki 

czosnku cofają się i przedostają aż do jamy ustnej. Najprostszym spo-

sobem jest jak najczęstsze dodawanie go do jedzenia. Jeśli w naszym 
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pożywieniu jest wystarczająco dużo czosnku, krew jest bardziej płynna 

(czyli zmniejsza się agregacja płytek krwi), zmniejsza się poziom chole-

sterolu we krwi, zapobiegamy miażdżycy, a jednocześnie poprawiamy 

poziom ciśnienia krwi. Dlatego bez wahania jedz czosnek. Na surowo 

lub po obróbce termicznej, czosnek jest znakomity! A po posiłku do-

daj do pasty do zębów jedną kropelkę olejku eterycznego z mięty pie-

przowej (Mentha piperita), a znów będziesz mieć świeży oddech.

Oliwka

Oliwka europejska (Olea europea) – liście tego 

drzewa zawierają dużo oleuropeozydu, flawo-

noidów i triterpenów, które nadają im właści-

wości przeciwarytmiczne (regulują rytm serca). 

Są diuretyczne (moczopędne) i przeciwdziałają 

nadciśnieniu, nie zmieniając go jednak u osób 

z niskim ciśnieniem. Oliwka europejska zwięk-

sza przepływ krwi w naczyniach wieńcowych, ponieważ powoduje 

rozszerzenie (wazodylatację) tętnic wieńcowych. Te tętnice otaczają 

serce jak wieniec (stąd nazwa) i doprowadzają krew do serca. Oso-

bom, u których nadciśnienie dopiero się zaczyna lub jest niewielkie, 

można polecić 2 kapsułki codziennie rano lub 1 litr naparu 3% (tj. 30 g 

na 1 litr wody) dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Z gemmoterapii moż-

na zastosować macerat glicerynowy z młodych pędów oliwki europej-

skiej (w pierwszym rozcieńczeniu dziesiętnym, 1 DH). Dawkę 2 krople 

na kilogram na dzień rozpuść w letniej herbatce ziołowej. Taka daw-

ka zastosowana przez co najmniej 3 miesiące, w połączeniu z lekiem 
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przepisanym przez kardiologa, daje bardzo dobre efekty.

Biel lipy

Biel lipy dzikiej z Roussillon (fr. Aubier de til-

leul sauvage du Roussillon) z lipy Tilia sylvestris 

(w Polsce niedostępne). Różni się składem od 

kwiatostanu lipy. Posiada właściwości hipo-

tensyjne i działa przeciwskurczowo na mięśnie 

gładkie. Warto zwrócić także uwagę, że działa 

rozkurczowo (wazodilatacyjnie) na naczynia 

wieńcowe. 1 litr odwaru 4% wypij w ciągu dnia, przechowując go w ter-

mosie lub w lodówce. Nigdy nie podgrzewaj tego odwaru, aby nie do-

puścić do namnażania się bakterii (bakterie uwielbiają, gdy podnosimy 

temperaturę!). Dlatego przechowuj odwar w termosie lub wstaw do 

lodówki.

Głóg

Głóg dwuszyjkowy (Crataegus oxyacantha) 

symbolizował ochronę i czystość. Ozdabiano 

nim sypialnie na noc poślubną oraz kołyski, aby 

odpędzał złe duchy. Jego dwa główne składniki 

aktywne (hiperozyd i witeksyna) regulują rytm 

serca, jednocześnie zwiększając przepływ krwi 

w naczyniach wieńcowych i działając na nad-

ciśnienie o podłożu nerwowym. Ta roślina skutecznie działa w przy-
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padku „hipersympatykotonii”, czyli przy nadmiernym odczuwaniu 

uderzeń serca, a także w przypadku tachykardii lub potliwości dłoni. 

Uznaje się, że pozwala lekko obniżyć tętno i ciśnienie tętnicze. Sto-

suje się od 2 do 6 kapsułek ekstraktu suchego dziennie lub dziennie 

3 łyżeczki miarowe SIPF (opatentowany wyciąg wodno-alkoholowy 

ze świeżych roślin) lub EPS (opatentowany, standaryzowany wyciąg 

płynny ze świeżych roślin), dodane do naparu z liści oliwki europejskiej 

(w Polsce dostępny w formie kapsułek i soku). Dobrze działa u ko-

biet po menopauzie, które wieczorem po położeniu się słyszą bicie 

swojego serca, co przeszkadza im spokojnie zasnąć. Z gemmoterapii 

można zalecić także Crataegus JMG 1D, 1 kropla na kilogram na dzień, 

w herbatce z lipy (z kwiatów i podsadek). Stosuj ten preparat przez 3 

miesiące, po kolacji.

Pobudzić organizm do produkcji kolagenu

Zastosowanie roślin zawierających duże ilości przyswajalnego krzemu 

organicznego pomaga zachować młode tętnice. Im więcej krzemu 

znajduje się w ścianie aorty,tym więcej jest elastyny i kolagenu i tym 

bardziej elastyczna jest tętnica. Poziom krzemu w tętnicach zmniej-

sza się z wiekiem bardzo szybko: po 40. roku życia jest niższy prawie 

o połowę. Efekt jest nieunikniony: tętnice stają się mniej elastyczne, 

a to może prowadzić do pojawienia się blaszek miażdżycowych, czyli 

złogów tłuszczowych na wewnętrznych ścianach tętnic. Może także 

prowadzić do wzrostu ciśnienia w tętnicach! Do roślin zawierających 

najwięcej krzemu zaliczamy skrzyp polny (w jego pędach płonnych 

znajduje się od 5 do 10% przyswajalnego krzemu), a także nadziemne 
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części pokrzywy lub ewentualnie tabashir bambusa. Stosuj dziennie 2 

kapsułki ze sproszkowanym surowcem lub 2 łyżeczki miarowe SIPF ze 

skrzypu polnego (w Polsce dostępne są kapsułki lub tabletki z ekstrak-

tem ze skrzypu lub skrzyp do sporządzania naparu), po rozpuszczeniu 

w czystej wodzie lub, jeszcze lepiej, w naparze. Stosuj przez 3 miesią-

ce. Skrzyp polny rośnie powszechnie w Europie. Nazywany jest „koń-

skim ogonem” z uwagi na wygląd jego pędów płonnych, które wyko-

rzystywane są w medycynie. Istniał już w czasach, gdy żyły dinozaury 

(65 milionów lat temu), jednak jego właściwości remineralizujące wy-

korzystuje się od XVI wieku. Oprócz dużej ilości krzemu, zawiera także 

składnikiaktywne o działaniu diuretycznym, dlatego pomaga  obniżać 

ciśnienie. Jeśli chodzi o pokrzywę, najlepiej zrobić z niej zupę lub tar-

tę. Działa remineralizująco z uwagi na zawartość dużej ilości krzemu, 

a przy tym jest bardzo smaczna!

Aromaterapia pozwala zmniejszyć poziom stresu

Olejki eteryczne zawierają substancje, które zadziałają hamująco 

na układ sympatyczny. Taki efekt dają estry, związki o właściwościach 

uspokajających, odprężających, a przez to obniżających ciśnienie tęt-

nicze. Nie zapominajmy o tzw. efekcie białego fartucha. Zawsze dzi-

wi nas, że u lekarza mamy wyższe ciśnienie. Tak bardzo boimy się, 

że wzrośnie nam ciśnienie, że… rzeczywiście wzrasta! Dlatego lekarz 

robi pomiar kilkakrotnie. Dlaczego więc nie skorzystać z olejków ete-

rycznych i wąchać je (inhalować) przed wizytą u lekarza?
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Wymieniamy poniżej 3 olejki eteryczne o istotnym znaczeniu:

 ¾ Olejek eteryczny z kwiatów lawendy lekarskiej (Lavandula officina-

lis) działa sympatykolitycznie i sedatywnie. Takie działanie to efekt 

dużych ilości octanu linalolu. Ten olejek dobrze działa na nadmier-

ną emocjonalność, która może objawiać się szybszym biciem serca 

(gdy przyspieszenie akcji serca wynika ze wzmożonej aktywności 

układu sympatycznego).

 ¾ Olejek eteryczny z rumianu rzymskiego (Chamaemelum nobile) 

działa rozkurczowo na mięśnie gładkie (które rozluźnią skurcze tęt-

nic), gdyż zawiera bardzo duże ilości różnorodnych estrów (estry 

kwasu angelikowego i alkoholu izobutylowego, izopropylowego, 

izoamylowego itd.).

 ¾ Olejek eteryczny z kwiatów ylang-ylang (Cananga odorata), wspa-

niałego drzewa tropikalnego. Ma intensywny, bardzo charaktery-

styczny zapach. Ten olejek tradycyjnie stosuje się do masażu, po-

nieważ działa relaksująco i obniża ciśnienie. Należy go rozcieńczyć 

(20%) w oleju roślinnym tamanu (Calophyllum inophyllum). Czy 

wiesz, że ten olejek eteryczny działa także jako afrodyzjak?

Dodatkowo możesz zastosować następujące mikroelementy: 1 am-

pułka podjęzykowa manganu, stosuj przez 1 tydzień, a następnie 1 

ampułka podjęzykowa manganu z kobaltem, codziennie rano przez 3 

miesiące. 
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Konieczna może być także suplementacja magnezu z wody morskiej: 
pomaga zwalczać stres, zmniejsza ryzyko zakrzepicy tętniczej (skrze-

plina może spowodować niedrożność tętnicy).

Top 8 na nadciśnienie

Rośliny
Wykorzy-
stywane 

części
Postać Wskazania Dawkowanie Uwagi

Czosnek pospolity
Allium sativum

Cebula

Kapsułki ze 
sproszkowa-
nym czosn-

kiem (czosnek 
mianowany)

Rozrzedza 
krew, działa 

hipotensyjnie

1 g roszkowa-
nego czosn-
ku dziennie 

(w kapsułkach 
lub dodawany 

do pożywienia)

U części osób po-
woduje nieprzyjem-

ny refluks (należy 
połączyć czosnek 
z olejkiem eterycz-

nym mięty)

Lipa drobnolistna 
Sylvestris
Tillia sylvestris

Biel Odwar 4%
Poprawia 

dopływ krwi 
do serca

Pij 1 litr do 
godziny 16

Zmniejsza także po-
ziom cholesterolu

Oliwka europejska
Olea europea

Liście

Napar 3% 
lub kapsułki 

z ekstraktem 
suchym

Wskazany 
na zmniejsze-
nie nadciśnie-

nia Działa 
diuretycznie

Pij 1 litr dziennie 
do godziny 16 
lub 2 kapsułki 

rano i w południe

Razem z kapsułka-
mi zawierającymi 

głóg

Głóg dwuszyjkowy
Crataegus 
oxyacantha

Liście

Roślina świeża 
lub suszona. 

Macerat glice-
rynowy 1D

Obniża tętno  
 i ciśnienie 
tętnicze

Od 2 do 6 kap-
sułek ekstraktu 
suchego lub 1 

kropla maceratu 
glicerynowego 
na kg na dzień, 
z wodą lub na-
parem 2% z liści 

oliwki

Nie stosuj, jeśli tęt-
no jest zbyt wolne  

(poniżej 60 uderzeń 
na minutę)

Skrzyp polny
Equisetum arvense

Pędy płonne

Kapsułki ze 
sproszkowa-

nym skrzypem 
lub SIPF

Działa remi-
neralizująco 
(dostarcza 

krzemu) oraz 
działa diure-

tycznie

Rano 2 kapsułki 
lub  2 łyżeczki 
miarowe SIPF 

(rozpuścić   
w płynie)
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Rośliny
Wykorzy-
stywane 

części
Postać Wskazania Dawkowanie Uwagi

Lawenda lekarska
Lavandula officinalis

Kwiaty
Olejek 

eteryczny

Zmniejsza 
nadmierne 

pobudzenie 
emocjonalne

2 krople rozpusz-
czone   

w miodzie, 
pod język, 3 razy 

dziennie

Możesz także użyć  
do masażu stóp  
(na punkty aku-

punkturowe)

Rumian rzymski
Chamamaelum 
nobile Kwitnące 

szczyty 
pędów

Olejek 
eteryczny

Działa roz-
kurczowo 
na skurcz 

tętnic

Intensywnie 
wdychaj (inhaluj) 

w razie nadci-
śnienia wywoła-
nego stresem

Możesz zastoso-
wać przed wizytą  

kardiologa

Ylang-Ylang
Cananga odorata

Kwiaty
Olejek 

eteryczny
Obniża 

ciśnienie

Do masażu,   
w rozcieńcze-

niu 20% w oleju 
tamanu

Może działać jako 
afrodyzjak

Sugerowane dawkowanie ma charakter wyłącznie orientacyjny i może się zmieniać w zależności 
od formy ekstrakcji. Pod względem dawkowania zawsze wskazane jest stosowanie się do zaleceń 
producenta i nieprzekraczanie dawki maksymalnej. W przypadku wątpliwości zawsze należy skon-
sultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Danielle Roux-Sitruk 
farmaceuta
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Panowie, dbajcie o siebie po 50. 

roku życia

Kobiety dobrze wiedzą, czym jest menopauza. Czy mężczy-
znom upływ lat nie daje się we znaki? Natura dzieli dość spra-
wiedliwie i po 50. roku życia mężczyźni mają zaprogramowany 
spadek produkcji hormonów męskich. Zjawisko to nie zacho-
dzi tak gwałtownie, jak u kobiet, mężczyźni jednak także znają 
takie objawy, jak spadek energii, obniżenie libido lub przyrost 
masy ciała. Przyjrzyjmy się bliżej temu szczególnemu okreso-
wi życia mężczyzny i naturalnym sposobom, aby przeżyć ten 
czas spokojnie.

Gdy spada poziom hormonów męskich

Dawniej mówiło się o andropauzie, nie jest to jednak termin precyzyjny. 

W języku francuskim obecnie używane jest określenie DALA (fr. deficit 

androgenique lie a l’age), co oznacza niedobór androgenów związany 

z wiekiem (w języku polskim używane bywa określenie „zespół niedo-

boru androgenów u starzejących się mężczyzn” lub „zespół ADAM”, 

od angielskiego androgen deficiency in the aging male – przyp. tłum.). 

To występujący u mężczyzn odpowiednik menopauzy. Te zmiany hor-

monalne u mężczyzn zachodzą stopniowo, a rozpoczynają się w roż-

nym wieku. W większości przypadków po 50. roku życia produkcja an-

drogenów, czyli hormonów męskich, spada stopniowo o 1% rocznie.
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Przykładowo, wiemy już, że na to zjawisko znacząco wpływają otyłość 

i przewlekły alkoholizm. Zespół ADAM skutkuje głownie spadkiem libi-

do, co może prowadzić do depresji.

Aby zdiagnozować zespół ADAM, sprawdza się obecność trzech ob-

jawów z poniższej listy oraz bada poziom testosteronu całkowitego, 

następnie poziom testosteronu wolnego1.

Takie badania pozwolą ocenić, czy poziom testosteronu we krwi jest 

rzeczywiście niski. Jeśli tak, lekarz proponuje, w zależności od stanu 

zdrowia mężczyzny, stosowanie hormonów syntetycznych, które ist-

nieją w rożnych postaciach: żele, zastrzyki, tabletki itd.

1 Pomiar poziomu testosteronu w ślinie uznawany jest za mniej miarodajny.

Możliwe objawy:

 › rzadsze występowanie porannych erekcji,

 › obniżenie jakości erekcji,

 › coraz rzadsze myśli o konotacjach seksualnych,

 › atrofia jąder,

 › uczucie fizycznego zmęczenia,

 › niezdolność do minimalnej aktywności fizycznej,

 › depresja.
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Na szczęście zespół niedoboru androgenów nie zawsze wiąże się z ja-

kimikolwiek zagrożeniami dla zdrowia, a biologia nie zawsze ma od-

zwierciedlenie w objawach. Innymi słowy, niektórzy mężczyźni mają 

objawy, inni nie. Urolodzy szacują, że poważne zaburzenia występują 

u 20% mężczyzn po 60. roku życia… Po 80. roku życia ta liczba wzra-

sta do 50%!

Zespół ADAM i fitoterapia

Mężczyźni, którzy nie chcą sięgać po syntetyczny testosteron, mają 

do dyspozycji przede wszystkim dwie potężne rośliny lecznicze: buz-

dyganek i żeń-szeń. Na razie zapomnij o „słynnym” produkcie o na-

zwie maca, Lepidium meyenii, tak popularnym na problemy seksual-

ne… Jest popularny, ale głownie z uwagi na brawurowy marketing.

Buzdyganek naziemny, Tribulus terrestris 

Powstały dwa bardzo rzetelne badania naukowe, 

na podstawie których możemy polecać owoce tej ro-

śliny w przypadku niedoboru androgenów związane-

go z wiekiem! W 2016 r. przeprowadzono randomi-

zowane badanie kliniczne z udziałem 180 mężczyzn, 

w którym wykazano znaczące zmniejszenie zaburzeń erekcji i dosko-

nałą tolerancję tego leczenia przez pacjentów. Rok później powstało 

drugie badanie, przeprowadzone ambulatoryjnie z  udziałem 30 pa-

cjentów. Wykazano znaczący wzrost poziomu testosteronu i jeszcze 

większe zmniejszenie zaburzeń erekcji. Stosowane dawki wynosiły od 
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250 miligramów do 500 miligramów, trzy razy dziennie, a efekty w obu 

przypadkach pojawiały się po trzech miesiącach.

Żeń-szeń właściwy, Panax ginseng

Jego korzeń od niepamiętnych czasów znany jest 

jako afrodyzjak. W medycynie chińskiej korzeń żeń-

-szenia jest silnym lekarstwem na dysfunkcje seksual-

ne i zmęczenie. W rożnych badaniach na zwierzętach 

wykazano korelacje między spożyciem żeń-szenia 

a poprawą libido i stosunku płciowego. Potwierdzono to w badaniach 

kliniczno-kontrolnych u człowieka. Korzystne efekty wynikają głównie 

z obecności ginsenozydów, głównych składników aktywnych żeń-sze-

nia (ich zawartość w standaryzowanych ekstraktach powinna wynosić 

co najmniej 4–7%). Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 100 do 200 

miligramów, raz lub dwa razy dziennie, rano i w południe. Żeń-szenia 

nie powinni stosować pacjenci po 50. roku życia, którzy mają nadci-

śnienie tętnicze lub zażywają leki przeciwzakrzepowe typu warfaryna.

Duże zmartwienie pięćdziesięciolatka

Kiedy mężczyźni zaczynają mieć problemy z prostatą (gruczołem 

krokowym), z własnej woli udają się do lekarza. Te problemy to także 

kwestia hormonów? Bingo! W tym przypadku przyczyną jest jednak 

nadmiar jednego z hormonów.
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Sekretny urok prostaty

Prostata jest gruczołem występującym w męskim układzie płciowym. 

Chociaż u kobiet także istnieje swego rodzaju szczątkowa forma pro-

staty, tj. gruczoły Skenego, które wytwarzają płyn uwalniany przez 

kobiety w trakcie orgazmu. Prostata znajduje się tuż pod pęcherzem 

moczowym, do przodu od odbytnicy. Otacza cewkę moczową, czyli 

przewód odprowadzający mocz z pęcherza do szczytu prącia. Prosta-

ta oraz pęcherzyki nasienne biorą udział w powstawaniu spermy (na-

sienia), która wraz z plemnikami z jąder wydostaje się poprzez cewkę 

moczową w trakcie ejakulacji. Mężczyźni do pewnego wieku mogą 

nawet nie wiedzieć, że mają prostatę. Zwracają na nią uwagę dopiero, 

gdy się rozreguluje. Jej niegroźne powiększenie nazywamy łagodnym 

przerostem prostaty lub gruczolakiem. Innym schorzeniem jest ostre 

zapalenie gruczołu krokowego, które może przejść w zapalenie prze-

wlekłe.

Jeśli rozwijają się komórki złośliwe, mówimy o raku prostaty. Każda 

z tych trzech sytuacji może niekiedy dawać podobne objawy, ale nie 

daje tych samych powikłań i wymaga odrębnych sposobów leczenia. 

Niezależnie od wszystkiego, jeśli pojawiają się objawy w obrębie na-

rządów płciowych lub dróg moczowych, w pierwszej kolejności nale-

ży udać się do lekarza rodzinnego bądź urologa, który zleci rutynowe 

badania. My zajmiemy się tutaj głownie kwestią przerostu prostaty, 

ponieważ dotyczy prawie połowy mężczyzn!
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Gdy prostata się powiększa

Kiedy komórki prostaty się namnażają, prostata się powiększa. Ten 

łagodny przerost gruczołu krokowego (BPH) może wywoływać obja-

wy ze strony układu moczowego, a czasem także funkcji seksualnych. 

Mogą się również pojawić powikłania, na szczęście nie jest to regułą.

Do powikłań zaliczamy przewlekłą niewydolność nerek wynikającą 

z niedrożności. Może do niej dojść, jeśli nerki są długotrwale obciążo-

ne z powodu utrudnionego przepływu moczu. Problemy mogą także 

wystąpić w dolnych drogach moczowych, gdzie powikłaniem może 

być powiększenie mięśni pęcherza moczowego. To może prowadzić 

do pogrubienia ściany pęcherza, uchyłkow2 i zaburzeń wypełniania lub 

opróżniania pęcherza.

Nie ma jednak możliwości, aby przewidzieć rozmiar objawów na pod-

stawie stopnia powiększenia prostaty. U niektórych mężczyzn pro-

stata jest bardzo rozrośnięta i nie daje żadnych objawów… U innych 

może być zaś odwrotnie!

W trakcie wizyty w gabinecie lekarskim lekarz za pomocą badania pal-

pacyjnego brzucha poniżej pępka sprawdza, czy dochodzi do zatrzy-

mania moczu (weryfikuje, czy jest wyczuwalny przepełniony pęcherz). 

Wykona także badanie per rectum, aby ocenić stan i wielkość prostaty.

W przypadku łagodnego przerostu, zazwyczaj gdy prostata przekracza 

2 Przepuklina wewnętrznej warstwy ściany pęcher-za moczowego.
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20 gramów, powierzchnia gruczołu jest jędrna, regularna i elastyczna. 

Prostata jest powiększona, ale niebolesna w dotyku. Jeśli lekarz po-

dejrzewa raka prostaty, zaproponuje biopsję prostaty, aby sprawdzić 

obecność komórek nieprawidłowych. Łagodny przerost prostaty nie 

musi ewoluować w kierunku nowotworu złośliwego, ale może mu to-

warzyszyć.

Seria badań

Spośród zazwyczaj wykonywanych badań uzupełniających najbardziej 

przydatne jest USG (pęcherza moczowego i prostaty), gdyż pozwa-

la sprawdzić pomikcyjne zaleganie moczu, czyli pozostałości moczu 

w pęcherzu, które nie zostały wydalone w trakcie mikcji. Pozwala tak-

że ocenić wielkość prostaty i ewentualny proces nowotworowy. Z ko-

lei badanie bakteriologiczne moczu pozwala wykluczyć infekcję dróg 

moczowych lub obecność krwi w moczu. Badanie krwi pozwoli zarów-

Możliwe objawy BPH:

 › trudności w oddawaniu moczu, niekiedy wymagające „napierania” (dy-

suria),

 › częste oddawanie moczu w małych ilościach (częstomocz),

 › słaby strumień moczu,

 › gwałtowne parcia na mocz,

 › zaburzenia funkcji seksualnych.
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no ocenić funkcje nerek (poziom mocznika i kreatyniny), jak i spraw-

dzić także poziom PSA (antygenow powierzchni prostaty), chociaż 

miarodajność tego markera we wczesnym wykrywaniu raka prostaty 

jest coraz częściej kwestionowana.

Czy trzeba „iść pod nóż”?

W przypadku łagodnego przerostu prostaty operację wykonuje się 

wyłącznie w razie powikłań, np. zaburzenia funkcji nerek, lub w razie 

poważnych objawów ze strony pęcherza moczowego, które nie ustę-
pują mimo leczenia. Czasami sam pacjent prosi o operację. Jej pod-

stawowym skutkiem ubocznym jest wsteczna ejakulacja, polegająca 

na tym, że nasienie nie wydostaje się na zewnątrz, ale trafia do pęche-

rza.

Jeśli jednak nie ma powikłań, a objawy nie wpływają negatywnie na ja-

kość życia, regułą jest powstrzymanie się od leczenia. Wystarczy zwy-

kłe kontrolowanie stanu prostaty.

Jeśli pojawią się choćby najmniejsze powody do niepokoju, lekarz za-

proponuje leczenie. Zazwyczaj będą to leki (α-blokery, inhibitory fos-

fodie- sterazy i 5-α-reduktazy)… ale przede wszystkim fitoterapia!
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Fitoterapia w przypadku łagodnego przerostu prostaty

Powiększanie się prostaty jest uzależnione od hormonów męskich. 

Osoby, u których rozwija się łagodny przerost tego gruczołu, wytwa-

rzają więcej dihydrotestosteronu (DHT), czyli aktywnej formy testo-

steronu pobudzającej proliferację komórek prostaty. Warto zatem 

korzystać z ziół, które hamują wytwarzanie DHT, to znaczy hamują 

przede wszystkim enzym o nazwie 5-α-reduktaza. Najbardziej pomoc-

ne w tym względzie są: palma sabałowa, śliwa afrykańska i pokrzy-

Uwaga na badania poziomu PSA!

Z prowadzonego przez 10 lat badania w Wielkiej Brytanii, obejmującego 400 000 
losowo wybranych mężczyzn, wyraźnie wynika, że wykonywanie analizy pozio-
mu PSA nie zmniejsza poziomu umieralności z powodu raka prostaty. Eksperci 
stwierdzili nawet, że liczba „wykrytych” nowotworów w tej grupie była dwukrot-
nie wyższa i te nowotwory „nie dały o sobie znać” w ciągu tych dziesięciu lat. To 
często występujący problem „przediagnozowania”, czyli wykrywania w określo-
nym miejscu licznych nowotworów, które nie ewoluują lub które po pewnym 
czasie samoistnie znikają, gdyż nasz układ odpornościowy zwalcza komórki rako-
we… Krótko mówiąc, wykrycie takich nowotworów może być zbędne! Zjawisko 
to występuje w przypadku większości nowotworów, których wielkość wynosi 
poniżej 1 centymetra. Jeszcze bardziej niepokojące jest inne badanie, z którego 
wynika, że diagnoza raka prostaty pięciokrotnie zwiększa ryzyko popełnienia sa-
mobójstwa…1 Francuski Wysoki Urząd ds. Zdrowia (HAS) oraz francuski Krajowy 
Instytut ds. Raka (INC) nie rekomendują tego badania przesiewowego… Mimo 
to wielu lekarzy nadal je zleca!
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wa zwyczajna. Takie właściwości ma także produkt pszczeli nazywany 

pyłkiem kwiatowym. Zauważmy również, że większość zaproponowa-

nych poniżej roślin leczniczych chroni przed rakiem prostaty, a to nie-

wątpliwie wielki atut!

Palma sabałowa, Serenoa repens

Na temat tej rośliny i jej działania w przypadku gru-

czolaka prostaty powstało najwięcej badań. Owo-

ce tej rośliny (nazywanej także bocznią piłkowaną) 

mają bardzo interesujące właściwości. W kwietniu 

2018 r. opublikowano metaanalizę podsumowują-

cą wyniki wszystkich randomizowanych, kontrolo-

wanych badań oraz badań obserwacyjnych, jakie do tej pory powstały 

i były dostępne. Wynika z niej, że standaryzowany ekstrakt z palmy 

sabałowej ogranicza nokturię3 i znacznie poprawia maksymalny prze-

pływ cewkowy w porównaniu do placebo, wykazując podobną sku-

teczność jak lek referencyjny, α-bloker i inhibitor 5-α-reduktazy. Po-

zwala zatem zmniejszyć krótkotrwale zaburzenia układu moczowego 

wynikające z łagodnego przerostu prostaty!

Autorzy podkreślają, że ta roślinna terapia jest nie tylko skuteczna, 

lecz także dobrze tolerowana przy długotrwałym stosowaniu. Auto-

rzy zaobserwowali również, że ekstrakty z palmy sabałowej zmniejsza-

ją wiązanie się dihydrotestosteronu z jego receptorami, co z czasem 

wpływa na ograniczenie receptorów hormonów w obrębie prostaty. 

3 Powtarzające się nocne oddawanie moczu.
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Prawdopodobnie właśnie ten mechanizm wyjaśnia hamujące działanie 

palmy sabałowej, a zatem ochronę przed rakiem prostaty! Mały, choć 

nie mniej ważny bonus: ekstrakty z palmy sabałowej nie mają nega-

tywnego wpływu na funkcje seksualne, w odróżnieniu do klasycznych 

leków (finasterydu i tamsulozyny)4, które przyczyniają się do impoten-

cji. Zalecana dawka ekstraktu wynosi około 160 miligramów dwa razy 

dziennie.

Śliwa afrykańska, Prunus africana lub Pygeum africanum

Ekstrakt ze śliwy afrykańskiej regeneruje komór-

ki prostaty. Oprócz tego ma miejscowe działanie 

przeciwzapalne, przeciwdziałając 5-lipooksygena-

zie białych krwinek w tkance gruczołu krokowe-

go. Śliwa afrykańska zapobiega dysfunkcji pęche-

rza moczowego, co udowodniono w badaniach 

klinicznych wykazujących znaczne zmniejszenie zaburzeń wydalania 

moczu w ciągu nocy, pomikcyjnego zalegania moczu oraz poprawę 

maksymalnego przepływu cewkowego w porównaniu do placebo. 

Na podstawie doświadczeń można uznać, że minimalna dawka zaczy-

na się od 100 miligramów dziennie. Główne składniki zawarte w eks-

trakcie ze śliwy afrykańskiej (β-sitosterol, β-amyrina i 3-O-glukozyd 

β-sitosterolu) oddziałują toksycznie na komórki rakowe, zatem to do-

skonałe wsparcie dla prostaty!

4 Leki z tymi substanacjami dostępne są również w Polsce.
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Pokrzywa zwyczajna, Urtica dioica

Korzeń pokrzywy ma właściwości przeciwza-

palne, zdolność hamowania wzrostu tkanki gru-

czołu krokowego i wchodzi w interakcję z biał-

kiem transportującym testosteron. Wszystkie te 

mechanizmy są korzystne dla osób z łagodnym 

przerostem prostaty. Kilka badań klinicznych wy-

kazuje, że pokrzywa długotrwale zmniejsza objawy ze strony układu 

moczowego. Ekstrakty korzenia pokrzywy zawierają duże ilości β-sito-

sterolu, dlatego przy długotrwałym stosowaniu zmniejszają objawy, 

poprawiają jakość życia i zwiększają przepływ moczu.

Dynia zwyczajna, Cucurbita pepo

Badania wykazały, że spożywanie 320 miligramów 

nasion (pestek) dyni dziennie, przez co najmniej 

trzy miesiące, powodowało u uczestników zmniej-

szenie objawów ze strony układu moczowego 

i zwiększało jakość życia.

Efekty te były porównywalne do działania palmy sabałowej. Mechanizm 

działania polega również na hamowaniu wzrostu komórek prostaty 

i komórek rakowych. Ponadto nasiona dyni nie wykazują androgenicz-

nej aktywności hormonalnej, dlatego można je uznać za bezpieczne 

dla prostaty.
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Ekstrakt z pyłku kwiatowego

Standaryzowany ekstrakt pyłku kwiatowego rów-

nież zawiera dużo β-sitosterolu i był oceniany 

w leczeniu łagodnego przerostu prostaty. Pyłek 

hamuje wzrost komórek gruczołu krokowego 

i wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne. 

Poprawia zdolność kurczenia się pęcherza mo-

czowego. Podobnie jak palma sabałowa, śliwa afrykańska i pokrzywa 

zwyczajna, pyłek kwiatowy pozwala zmniejszyć produkcję dihydro-

testosteronu, hamując 5-α-reduktazę, ale także uniemożliwiając mu 

wiązanie się z jego receptorem w obrębie prostaty. Badania pokazują, 

że standaryzowany ekstrakt pyłku kwiatowego w dawce 126 miligra-

mów trzy razy dziennie pozwala znacznie zmniejszyć rożne objawy ze 

strony układu moczowego, uzyskując po trzech miesiącach skutecz-

ność kliniczną 85%.

Razem działają silniej

Aby jak najlepiej ograniczyć objawy łagodnego przerostu prostaty, 

oczywiście warto łączyć kilka z wyżej wymienionych czterech roślin 

leczniczych i standaryzowany pyłek kwiatowy, bogaty w β-sitosterol. 

W sklepach specjalistycznych lub ekologicznych dostępne są także 

gotowe suplementy diety.
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Aromaterapia w przypadku powiększonej prostaty

Działanie wyżej wymienionych produktów roślinnych można uzupełnić za po-

mocą określonych, dobrze dobranych olejków eterycznych, w zastosowaniu 

miejscowym. Te olejki głównie zmniejszają przekrwienie prostaty, które wpływa 

na ucisk przewodu cewki moczowej.

 › 1 kropla olejku eterycznego cyprysu wiecznie zielonego, Cupressus sem-

pervirens,

 › 2 krople olejku eterycznego pistacji kleistej, Pistacia lentiscus,

 › 2 krople olejku eterycznego sosny zwyczajnej, Pinus sylvestris.

Taką mieszaninę należy rozcieńczyć w 10 kroplach oleju roślinnego, np. oleju ta-

manu. Dwa razy dziennie wmasować 4 krople tego preparatu w obszar nerek 

i dolną część brzucha, aż do wchłonięcia.

Informacja: Niezależnie od wybranej suplementacji, przed jej wprowadzeniem konieczne jest bada-
nie przezodbytnicze (per rectum). Raz w roku należy monitorować stan prostaty w gabinecie lekar-
skim: lekarz sprawdza, czy istnieje łagodny przerost prostaty i/lub rak hormonozależny, co jest prze-
ciwwskazaniem do stosowania hormonów syntetycznych bądź hormonów pochodzenia roślinnego.
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TOP 7 roślin leczniczych dla pięćdziesięciolatka

Rośliny Wykorzysty-
wane części Wskazania Dawkowanie Uwagi

Palma sabałowa 
Serenoa repens

owoce
łagodny 
przerost 
prostaty

160 miligramów 
proszku 2 razy 

dziennie (ekstrakt 
standaryzowany)

dostępna w aptekach 
w postaci leku

Śliwa afrykańska 
Pygeum africanum

kora
łagodny 
przerost 
prostaty

50 miligramów 
proszku 2 razy 

dziennie (ekstrakt 
standaryzowany)

dostępna w aptekach 
i sklepach zielarskich

Pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica

korzeń
łagodny 
przerost 
prostaty

240 miligramów 
od 1 do 2 razy 

dziennie (ekstrakt 
standaryzowany 

korzeń bio)

–

Dynia zwyczajna 
Cucurbita pepo

nasiona
łagodny 
przerost 
prostaty

10 gramów pestek 
dziennie (jeśli 

w kapsułkach: od 
500 miligramów do 1 
grama) lub od 1 do 2 
łyżek oleju dziennie

możliwe interakcje 
z litem

Pyłek kwiatowy 
Ekstrakt

pyłek 
kwiatowy 

bogaty 
w beta-

sitosterol

łagodny 
przerost 
prostaty

od 15 do 20 gramów 
dziennie = 1 łyżka 

czubata (lub ekstrakt 
standaryzowany: 
126 miligramów 3 

razy dziennie),  bio 
i w miarę możliwości 

pochodzący ze 
sklepów zielarskich

przeciwwskazania: 
alergicy, alergia 

na produkty pszczele; 
możliwe interakcje 

z warfaryną

Buzdyganek 
naziemny 
Tribulus   
terrestris owoce

zespół 
niedoboru 

androgenów 
u starzejących 
się mężczyzn

od 250 do 500 
miligramów 3 razy 
dzien-nie (ekstrakt 
standaryzowany)

suplementy
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Rośliny Wykorzysty-
wane części Wskazania Dawkowanie Uwagi

Żeń-szeń właściwy 
czerwony 
Panax ginseng

korzeń

zespół 
niedoboru 

androgenów 
u starzejących 
się mężczyzn

od 100 do 200 
miligramów 2 razy  
dziennie (ekstrakt 
standaryzowany)

przeciwwskazania: 
nadciśnienie tętnicze 

oraz możliwe 
interakcje z warfaryną

Dr Franck Gigon
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Sześć roślin, aby mieć zdrową 

prostatę (oraz inne mało znane 

sposoby...)

Rośliny na pomoc prostacie

Przy drobniejszych dolegliwościach bardzo często stosuje się 
terapię roślinną, aby zwiększyć strumień moczu i usprawnić 
opróżnianie pęcherza. Najczęściej stosowane są: palma sa-
bałowa (Serenoa repens), korzeń pokrzywy (Urtica dioica), 
wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum) i śli-
wa afrykańska (Pygeum africanum). Bardzo skuteczne okazu-
ją się także pestki dyni (Curcubita pepo) oraz wyciąg z cebuli 
(Allium cepa), które również nie wywołują skutków ubocznych 
ani dysfunkcji seksualnych.

Naukowcy uważają, że nadmierne nagromadzenie dihydrotesto-

steronu, substancji powstającej w wyniku przemiany metabolicznej 

testosteronu, może być jedną z przyczyn rozrastania się gruczołu. 

Wspomniane wyżej rośliny zawierają fitosterole i hamują konwersję 

testosteronu lub hamują przyłączanie się dihydrotestosteronu do ko-

mórek gruczołu krokowego. Dzięki temu te rośliny zahamowują pro-

ces wzrostu tkanki prostaty. W ich składzie znajdują się także związki 

o działaniu przeciwzapalnym, w tym kwasy tłuszczowe omega-3, mi-

kroelementy (np. cynk) i polifenole.
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Wszystkie te rośliny są dostępne w sprzedaży. Występują w formie 

leków lub suplementów diety, gwarantujących synergiczne działanie 

składników aktywnych (np. złożone wyciągi wodnoalkoholowe, napa-

ry lub kapsułki).

Aromaterapia

Podobnie jak fitoterapia, również olejki eteryczne są skuteczne, gdyż 

działają udrażniająco i przeciwzapalnie:

 ¾ cyprys wiecznie zielony, gałązki (Cupressus sempervirens),

 ¾ pistacja kleista, gałązki (Pistacia lentiscus),

 ¾ kocanka włoska, ziele (Helichrysum italicum),

 ¾ niaouli, liście (Melaleuca quinquenervia),

 ¾ Eucalyptus polybractea cryptonifera, liście

 ¾ sandałowiec, drewno (Santalum austrocaledonicum var. austroca-

ledonicum).

Możesz dodać niewielką ilość olejków eterycznych o działaniu prze-

ciwzapalnym lub przeciwbólowym, np. olejek eteryczny z mięty pie-
przowej (Mentha piperita), z goździkowca korzennego (Syzygium 

aromaticum) lub z cząbru (Satureja montana).
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Kilka aromatycznych receptur dla zdrowej prostaty

ZASTOSOWANIE MIEJSCOWE

Do wmasowania w skórę

Do 10 kropli oleju roślinnego dodaj po 2 krople każdego z następują-

cych olejków eterycznych: niaouli, Eucalyptus polybractea cryptonife-
ra, cyprys wiecznie zielony, pistacja kleista, sandałowiec 

lub 

2 krople olejku eterycznego z cyprysu, 2 krople olejku z goździkowca 

i 1 kroplę olejku z mięty pieprzowej dodaj do niewielkiej ilości oleju ro-

ślinnego. 

Szczególnie pasuje tu olej z gumiaka gatunku Calophyllum inophyllum 

(w Polinezji zwany olejem z drzewa tamanu). Jest znany z tego, że uła-

twia krążenie i zmniejsza stany zapalne. Jeśli nie masz tego oleju, mo-

żesz użyć oleju z orzechów makadamia lub z orzechów laskowych, 

które wnikają w skórę, pozwalając tym samym na wniknięcie związ-

ków aromatycznych. Wmasuj mieszaninę w dolną część brzucha oraz 

dolną część pleców. Stosuj rano i wieczorem.

PODANIE DOUSTNE

2 krople olejku eterycznego z cyprysu wiecznie zielonego lub z niaouli 
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dodaj do miodu, kawałka chleba lub na cukier. Stosuj trzy razy dzien-

nie przed posiłkiem. 

Podane wyżej receptury są bardzo dobrze tolerowane, możesz je sto-

sować przez wiele miesięcy. Pamiętaj jednak, aby po każdych 3 tygo-

dniach kuracji robić 10-dniową przerwę.

W przypadku gruczolaka prostaty aromaterapia jest cennym wspar-

ciem, uzupełniającym długotrwałą kurację roślinną omówioną wyżej. 

Poza tym koniecznie powinieneś zadbać o właściwy tryb życia, gdyż 

to czasami wystarczy zamiast jakiegokolwiek leczenia.

W tym przypadku polega on na odstawieniu wszystkiego, co może 

przeciążać i blokować obszar miednicy mniejszej, m.in. alkohol, ostre 

przyprawy, białe wino, napoje gazowane, długa jazda samochodem. 

Spożywaj świeże produkty, bogate w antyoksydanty, nienasycone 

kwasy tłuszczowe, a także uprawiaj dobrze dobraną aktywność fi-

zyczną. Takie nawyki pomogą utrzymać zdrową prostatę i prawidłowe 

oddawanie moczu.

Claudine Luu 
doktor farmacji
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Bóle stawów: wyjmij rośliny 

lecznicze ze swojej szafki 

kuchennej

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest głównym powodem 
wizyt u lekarza ogólnego. Deformuje palce, u około dziesięciu 
milionów ludzi wywołuje bóle kolan, dłoni, barków. Jej lecze-
nie kosztuje podatników wiele miliardów złotych.

Większość z nas postrzega chorobę zwyrodnieniową stawów (ar-

trozę) jako chorobę ograniczającą sprawność, uniemożliwiającą za-

łożenie swetra przez głowę, wywołującą grymas bólu w chwili pod-

noszenia wnuka na ręce i skręcanie się z bólu w trakcie wchodzenia 

po schodach lub blokującą nam możliwość ruchu w czasie porannego 

czesania włosów...

W ujęciu medycznym choroba zwyrodnieniowa stawów jest chorobą 

mechaniczną układu ruchu, związaną z naturalnym lub przyspieszo-

nym starzeniem się stawów. Obejmuje zarówno warstwę podchrzęst-

ną kości, jak i chrząstkę stawową, powoduje zniekształcenia, np. tzw. 

dzioby kostne (osteofity), i ogranicza ruchomość stawów. Występuje 

tak często, że gdy mówi się o reumatyzmie, zazwyczaj mówi się wła-

śnie o chorobie zwyrodnieniowej stawów. 

Wraz ze zużywaniem się stawu pojawiają się w nim pęknięcia, roze-
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rwania, przekrwienia, dochodzi do reakcji  zapalnej, która prowadzi do 

sztywności stawu i upośledzenia jego funkcji.

Ból w chorobie zwyrodnieniowej stawów nazywany jest bólem me-
chanicznym, gdyż zwiększa się po wysiłku, wtedy, gdy obciążasz sta-

wy. Ból może się zmieniać pod wpływem zmiany ciśnienia lub ogól-

nie pod wpływem zmiany pogody. Zazwyczaj nasila się przy niskim 

ciśnieniu atmosferycznym oraz przy zimnej i wilgotnej pogodzie. Ulgę 
w bólu przynosi odpoczynek.

Mechaniczny ból w chorobie zwyrodnieniowej różni się od bólu zapal-
nego w chorobie zapalnej stawów. Ten drugi nasila się podczas spo-
czynku, największy jest rano i słabnie po „rozruszaniu się”. W zależno-

ści od rodzaju choroby, poranny „rozruch” jest krótki lub dłuższy.

Zajęte wszystkie stawy

Choroba zwyrodnieniowa stawów może objąć różne stawy, a wery-

fikuje się to zazwyczaj poprzez badanie radiologiczne. Przykładowo, 

jeśli chodzi o kręgosłup, bardzo często występują bóle lędźwiowego 
odcinka kręgosłupa: dotyczą 84% mężczyzn i 74% kobiet powyżej 50. 

roku życia. Mogą pochodzić od mięśni lub krążka międzykręgowego, 

jednak z wiekiem bóle w tym odcinku kręgosłupa częściej wynikają 

z artrozy. Towarzyszą im dyskopatie zwyrodnieniowe, które mogą 

być, ale nie muszą, skutkiem zaburzeń statyki, takich jak skolioza, ki-

foza, lordoza. Mogą im także towarzyszyć neuralgie, rwa kulszowa, 

rwa udowa (wynikające z zapalenia bóle w obrębie nerwu udowego), 
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niekiedy związane z przepukliną krążka międzykręgowego. Konieczna 

jest więc diagnoza postawiona przez lekarza. Bóle w obrębie szyjnego 
odcinka kręgosłupa są czasami skutkiem międzykręgowych nieprawi-

dłowości funkcjonalnych (można je leczyć u wykwalifikowanego oste-

opaty). Jednak najczęściej wynikają ze zwyrodnienia szyjnego odcinka 

kręgosłupa.

Jeśli chodzi o inne stawy (biodrowe, kolanowe, dłoni, barkowe itd.), 

ból zaczyna się od chrząstki stawowej i zazwyczaj wynika z zaburzeń 

statycznych. W przypadku stawów barkowych może chodzić o różne-

go rodzaju urazy. W przypadku bioder przyczyną mogą być zniekształ-

cenia głowy kości udowej lub krótsza jedna noga. Na kolana wpływ 

mogą mieć nieprawidłowości w nasadzie bliższej kości piszczelowej 

lub np. otyłość. Z kolei niektóre zwyrodnienia dłoni, np. rizartroza 

kciuków, często występują rodzinnie.

7 złotych zasad przeciwdziałania chorobie zwyrodnieniowej sta-
wów

1. Pozbądź się nadwagi. Jeśli schudniesz, to jakbyś się pozbył dwóch 

ciężkich walizek obciążających stawy!

2. Utrzymuj regularną aktywność fizyczną, aby zachować ruchomość 

stawów. Unikaj sportów zużywających stawy (jazdy na nartach, 

piłki nożnej, tenisa), za to wybieraj aktywności łagodne (pływanie, 

chodzenie).
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3. Nie dźwigaj ciężkich przedmiotów.

4. Nie pozostawaj bez ruchu. Nieruchoma pozycja siedząca lub sto-

jąca sprzyja sztywnieniu stawów. Pamiętaj o rozciąganiu, które 

zwiększa elastyczność stawów.

5. Korzystaj z balneoterapii, talasoterapii, leczenia wodami termalny-

mi itd.

6. Regularnie wykonuj kuracje oczyszczające organizm, z użyciem 

karczocha (liście), rozmarynu (kwitnące szczyty pędów), rzodkwi 

czarnej (korzeń), łopianu (korzeń) i mniszka lekarskiego (liście). 

Spożywaj wodę o niskim poziomie zawartości suchej (poniżej 10 

mg/l, np. Krynica Zdrój, Jurajska, Dobrawa, Kazimierska, Cisowian-

ka, Nałęczowianka), która ułatwia oczyszczanie i usuwanie toksyn.

7. Wybieraj żywność bogatą w wapń, witaminy D3, K2 i C. Dieta mało 

zakwaszająca ułatwia oczyszczanie organizmu i zmniejsza bóle. Za-

miast produktów mlecznych, które są zakwaszające, jedz sardynki 

w oleju (wraz z ośćmi), migdały, warzywa kapustne oraz ogólnie 

wszystkie produkty zawierające omega-3 (anchois, makrele, orze-

chy, świeżo zmielone nasiona lnu itd.), które działają przeciwzapal-

nie.
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A może chodzi o równowagę kwasowo-zasadową?

Równowaga kwasowo-zasadowa w dużej mierze związana jest z tym, 

jak się odżywiasz. I jest kluczowa, jeśli chcesz utrzymać dobry stan 

zdrowia. Utrzymujący się długotrwale nadmiar kwasów w tkankach 

zmusza organizm do sięgania po zapasy zasad, a to sprzyja demine-

ralizacji. Organizm czerpie ze wszystkich możliwych zapasów zasa-

dowych: z kości pobiera sole wapnia, z tkanek pobiera sole magne-

zu i potasu. W efekcie wraz z moczem pozbywasz się zapasów tych 

składników mineralnych, co może prowadzić do osteoporozy i stanów 

zapalnych wywołujących bóle zwyrodnieniowe. 

Jednak uważaj, gdyż można przeczytać wiele błędnych informacji 

na ten temat. Nie należy mylić kwasicy z nadmiarem kwasów w tkan-
kach. Kwasica jest chorobą, w której dochodzi do spadku poziomu 

pH krwi, które w prawidłowych warunkach powinno być w granicach 

7,38–7,4). Z kolei utajone zakwaszenie tkanek to przewlekle utrzy-

mujący się nadmiar kwasów w tkankach. Zakwaszenie tkankowe jest 

źródłem powstawania chorób „z obciążenia” i ma wpływ na zwyrod-

nieniowe bóle stawów, ale jednak nie jest kwasicą. Kwasica jest dużo 

groźniejsza i wymaga szybkiego leczenia przez lekarza.

Przyczyn nadmiaru kwasów w obrębie tkanek może być wiele, zaczy-

nając od tego, co jesz. Żywność zawierająca dużo soli kuchennej (pie-

czywo, sery, wędliny, dania produkowane przemysłowo), słodzone 

napoje gazowane i białka zwierzęce niebezpiecznie zwiększają kwa-

sowość. Współczesna żywność, jaką są dania gotowe i produkty prze-
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tworzone, dużo bardziej zwiększa poziom kwasów niż dieta bogata 

w warzywa i owoce, zawierające sole o odczynie zasadowym. Dlatego 

lepiej robić zakupy na targu i samodzielnie gotować, niż zatrzymywać 

się przy pierwszym lepszym lokalu typu fast-food.

Jednak nie chodzi tylko o skrajne przykłady. Spożywanie żywności 

podnoszącej kwasowość jest błędem nadal (zbyt mocno) rozpo-

wszechnionym nawet wśród osób uprawiających sport, które czę-

sto spożywają produkty skrobiowe i zbyt mało warzyw i owoców. To 

może prowadzić do przewlekłego nadmiaru kwasów. Do tego docho-

dzi osłabienie spowodowane powtarzanym i intensywnym wysiłkiem 

sportowym (zwłaszcza osłabienie ścięgien)!

Wszystko zaczyna się na talerzu

 ¾ Ogranicz spożycie soli.

 ¾ większ spożycie owoców i warzyw bogatych w potas w formie or-

ganicznej, dobrze przyswajalnej. Mówimy o żywności, która ma 

wskaźnik PRAL poniżej zera (PRAL, Potential Renal Acid Load)1. Je-

śli produkt ma wskaźnik PRAL powyżej zera, oznacza to, że działa 

zakwaszająco. Jeśli poniżej zera, działa alkalizująco, a gdy wynosi 

zero, jest neutralny. Jednak jak zawsze liczy się ilość!

 ¾ Spożywaj produkty bogate w potas, np. banany, ziemniaki, awoka-

1 Potencjalna zdolność produktu do obciążania nerek kwasami. Wyrażana jest w jednostce mEq 
i wskazuje na wpływ kwasowy lub zasadowy danego produktu na organizm, określany na 100 g pro-
duktu. Tabelę produktów z ich wartością PRAL znajdziesz na stronie: http://acide-basique-aliments. 
com/wp-content/uploads/2013/06/Tableau-PRAL.png

http://acide-basique-aliments. com/wp-content/uploads/2013/06/Tableau-PRAL.png
http://acide-basique-aliments. com/wp-content/uploads/2013/06/Tableau-PRAL.png
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do, gorzką czekoladę, suszone morele, imbir, nasiona kolendry lub 

kminu itd.

 ¾ Polub gotowanie na parze, gdyż utrata potasu jest wtedy niższa 

niż podczas gotowania w wodzie.

 ¾ Rób kuracje oczyszczające2 (np. z użyciem karczocha, rzodkwi czar-

nej, mniszka lekarskiego). Obecnie wiadomo, że istnieje związek 

między kwasicą a niewystarczającym oczyszczaniem organizmu 

przez narządy wydalnicze. Bardzo przydatne są także produkty 

działające ochronnie na wątrobę, np. ostropest plamisty i Desmo-

dium.

 ¾ Zadbaj o odpowiednią równowagę flory jelitowej, sięgając po pro-

biotyki lub jedząc produkty fermentacji mlekowej, takie jak kiszona 

kapusta (zwłaszcza surowa), kefir, produkty kiszone lub na zakwa-

sie itd.

 ¾ Sprawdź, czy masz nadmiar kwasów w organizmie. W tym celu 

rano, najlepiej od razu po przebudzeniu, sprawdź pH moczu, a kon-

kretniej NAE (ang. net acid excretion), za pomocą papierków do 

mierzenia pH moczu, dostępnych w aptece. Mocz jest naturalnie 

kwaśny, jego pH wynosi w granicach 6, ale lekarz zaleci Ci wielo-

krotne pomiary pH moczu w ciągu dnia oraz przeanalizowanie, 

czym się odżywiasz.

2 Informacja o charakterze orientacyjnym: można zrobić jednomiesięczną kurację, zaczynając od 
niewielkich dawek: najpierw 1 kapsułka dziennie, rano przez 10 dni, potem 2 kapsułki dziennie przez 
10 dni i 3 kapsułki dziennie przez kolejne 10 dni.
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 ¾ Naucz się radzić ze stresem! Czasem to jest najtrudniejsze. Każdy 

powinien znaleźć właściwą metodę dla siebie.

Ból znika dzięki roślinom

Oprócz roślinnych kuracji oczyszczających, o których pisaliśmy wcze-

śniej, bardzo przydatne w chorobie zwyrodnieniowej stawów są także 

roślinne kuracje do długotrwałego stosowania. Zazwyczaj łączy się ro-

śliny o działaniu przeciwzapalnym, np. hakorośl, kurkumę i wiązówkę 

błotną, z roślinami o działaniu mineralizującym, np. skrzypem polnym, 

pokrzywą (części nadziemne) lub bambusem (tabashir).

Zaufaj suplementom diety (ale nie ufaj im ślepo)

Wiele firm oferuje suplementy diety pozwalające zmniejszyć bóle zwyrodnienio-

we stawów. Sprawdzaj dokładnie, skąd pochodzą produkty. I poproś wykwali-

fikowanego specjalistę o radę, ponieważ są przeciwwskazania do ich przyjmo-

wania! Niektóre suplementy diety zapobiegają procesom zwyrodnieniowym 

chrząstki stawowej, gdyż zawierają glukozaminę, siarczan chondroityny (budu-

lec chrząstki) oraz SAM (S-adenozylometioninę). Inne zmniejszają zapalenie, 

gdyż zawierają niezmydlalne frakcje oleju z awokado i z soi, kwasy tłuszczowe 

z grupy omega-3 lub MSM (metylosulfonylometan) zawierający duże ilości siarki 

organicznej.
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Hakorośl rozesłana

Harpagophytum procumbens, zwany także „czar-

cim pazurem” („diabelskim pazurem”), rośnie 

na południowo-afrykańskiej pustyni, na terytorium 

Namibii. Wykorzystuje się jego korzenie wtórne, 

w których głównymi składnikami są irydoidy gli-

kozydowe (harpagozyd, harpagid, prokumbid) 

o dowiedzionym, silnym działaniu przeciwzapalnym. Badania kliniczne 

przeprowadzone na licznej grupie pacjentów dowiodły, że hakorośl 

skutecznie pomaga na dolegliwości bólowe wynikające ze zwyrodnie-

niowej choroby stawów.

W długotrwałej kuracji możesz zażywać 1 kapsułkę rano i wieczorem, 

popijając szklanką wody, a najlepiej filiżanką herbatki ziołowej. Z kolei 

w okresach nasilenia choroby zaleca się przez 10 dni zastosować po 6 

kapsułek dziennie, podzielone na dwie części. A następnie wrócić do 

dawki 2 kapsułki dziennie.

Kurkuma (ostryż długi)

Curcuma longa pochodzi z Indii. Uprawiana jest 

w tropikalnych rejonach Azji, w Afryce i na Anty-

lach. Z wysuszonego i zmielonego kłącza powsta-

je złocisto-żółty proszek o korzennym smaku, 

ułatwiający trawienie. Pobudza funkcje wątroby 

i pęcherzyka żółciowego. Ma także znaczące wła-
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ściwości przeciwzapalne, pod warunkiem że zastosuje się odpowied-

nią postać galenową zapewniającą dobre wchłanianie kurkuminoidów.

Używaj kurkumy jak najczęściej do przyrządzania potraw, pamiętając, 

że najlepiej łączyć ją z pieprzem i imbirem, a także z tłuszczami spo-

żywczymi, np. z oliwą z oliwek. Zaleca się 1 saszetkę lub od 1 do 2 kap-

sułek dziennie. Kuracja trwa 20 dni w miesiącu, przez 2 miesiące.

Uwaga! Pamiętaj, że przeciwwskazaniem do zażywania kurkumy jest 

kamica żółciowa oraz stosowanie środków przeciwzakrzepowych. 

Zamiast kurkumy możesz zastosować wiązówkę błotną Filipendula 

ulmaria. Dawkowanie w tabeli na końcu artykułu.

Skrzyp polny

Equisetum arvense istnieje od ponad 250 milionów 

lat. Tę roślinę leczniczą łatwo pomylić ze spokrew-

nionym skrzypem błotnym, który jest toksyczny. 

Dlatego absolutnie konieczne jest kontrolowanie 

stosowanych roślin!

Skrzyp polny, podobnie jak ortosyfon, jastrzębiec kosmaczek i mniszek 

lekarski, pobudza wydalanie moczu z organizmu, ale działa łagodnie 

i stopniowo, jednocześnie utrzymując równowagę wodno-elektrolito-

wą (między wodą a składnikami mineralnymi). 
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Pędy płonne skrzypu mają cienkie i sztywne odgałęzienia. Zawierają 

krzemiany oraz przyswajalny krzem organiczny, a także inne minerały 

i mikroelementy. Skrzyp polny zawiera również składniki o działaniu 

diuretycznym. Ten zaskakujący skład sprawia, że roślina działa remi-

neralizująco, co jest bardzo cenną właściwością dla osób cierpiących 

na bóle reumatyczne, w szczególności na chorobę zwyrodnieniową 

stawów.

Skrzyp polny wykorzystujemy więc jednocześnie, aby ułatwiać oczysz-

czanie organizmu oraz chronić tkanki kostną i chrzęstną, zagrożone 

z powodu artrozy.

Poleca się 2 kapsułki ze sproszkowanym skrzypem polnym lub 1 łyż-

kę SIPF (opatentowany, integralny wyciąg ze świeżych roślin) lub EPS 

(opatentowany, standaryzowany wyciąg roślinny), przez 20 dni w mie-

siącu, przez 2 miesiące.

Mniszek lekarski

Taraxacum officinale jest rośliną powszechnie po-

rastającą łąki i ogrody. Jego liście od dawna wyko-

rzystuje się do sporządzania sałatek lub naparów.

I bardzo dobrze. Jednak nie zapominajmy, że jest 

to w 100% roślina lecznicza. W jej liściach znajdują 

się flawonoidy i sole potasu, dlatego tak znakomicie poprawiają funk-

cje wydalnicze
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nerek. Pobudza produkcję żółci (działa żółciotwórczo) i ułatwia tra-

wienie.

Aby uzyskać efekt „detoksykacji”, zdecydowanie godny uwagi w scho-

rzeniach reumatycznych, zaleca się 2 kapsułki mniszka lekarskiego (lub 

wyciąg płynny w ampułce lub w saszetce) rano, w kuracji trwającej 2 

miesiące. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oprócz tego robić sałatki 

z pędów mniszka z dodatkiem cienko pokrojonej czarnej rzodkwi, ma-

cerowanej w soku z cytryny i oliwie z oliwek oraz ze świeżą kolendrą. 

Taka sałatka jest pyszna i wspaniale oczyszcza!

Olejki eteryczne w akcji

Olejki eteryczne o działaniu przeciwbólowym, rozgrzewającym i dy-
namizującym

Poniższe olejki eteryczne najlepiej aplikować maksymalnie przez 10 

dni. Powinieneś je stosować w rozcieńczeniu 10% w oleju Tamanu, któ-

ry pobudzi krążenie.

 ¾ Z liści golterii Gaultheria procumbens L. oraz G. fragrantissima 

(określanej także terminem Wintergreen), pozyskuje się wyjątko-

wy olejek eteryczny pomocny na choroby reumatyczne i ból (działa 

przeciwreumatycznie i przeciwbólowo). Zawiera niemal wyłącznie 

(w 99%) salicylan metylu, dlatego przydaje się na skręcenia, tendi-
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nopatie, nasilenie dolegliwości bólowych w chorobie zwyrodnienio-

wej stawów, skurcze i bóle mięśni. Ten ester bardzo dobrze prze-

nika przez skórę, dlatego olejek golteriowy możesz dodawać do 

wielu produktów do masażu. Zaleca się łączyć go z innymi olejkami 

przeciwbólowymi, np. miętowym lub lawendowym, ponieważ jeśli 

użyjesz go oddzielnie, bez rozcieńczenia, może „rozgrzewać”. Je-

śli źle znosisz działanie olejku golteriowego, lepiej rozcieńczyć 

go w 50% oleju nagietkowym. 

 ¾ Olejek eteryczny imbiru lekarskiego,Zingiber officinale, znanej 

byliny rosnącej na obszarach tropikalnych. Imbir uprawiany jest 

głównie do wykorzystania jako przyprawa. Łączy w sobie wła-

ściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i antyoksydacyjne. 

Wywołuje silne zaczerwienienie skóry i nie należy łączyć go z in-

nymi olejkami eterycznymi o takim działaniu, np. olejkiem goź-

dzikowym lub golteriowym. 

 ¾ Z kwitnących szczytów pędów rozmarynu lekarskiego, Rosma-

rinus officinalis, pozyskuje się olejek eteryczny, którego skład 

chemiczny może być różny. W reumatologii i traumatologii na-

leży wybierać olejek rozmarynowy o chemotypie kamforowym. 

Kamfora działa przeciwzapalnie i rozluźnia mięśnie poprzecz-

nie prążkowane. Po zastosowaniu zewnętrznym wywoła za-

czerwienienie i pomoże rozluźnić napięte mięśnie.

Zalecenia ostrożności: uwaga na neurotoksyczność chemoty-

pu kamforowego – olejek rozmarynowy o takim chemotypie 
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nadaje się wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Uwaga! Odradza się stosowanie olejków eterycznych przez dzieci, ko-

biety w ciąży i karmiące piersią.

Olejki eteryczne rozluźniające mięśnie

 ¾ Z igieł sosny zwyczajnej, Pinus sylvestris, pozyskuje się olejek ete-

ryczny, który działa jednocześnie pobudzająco oraz rozluźniająco 

na mięśnie poprzecznie prążkowane. Olejek ten stosuje się ze-

wnętrznie w przypadku lumbago, na skurcze mięśni po aktywności 

fizycznej lub w chorobach reumatycznych.

 ¾ Olejek eteryczny terpentynowy pozyskiwany jest z sosny nadmor-

skiej, Pinus pinaster, uprawianej w dużych ilościach w Landach (de-

partament we Francji). W wyniku destylacji oleożywicy powstaje 

cenny olejek terpentynowy, pomocny w rwie barkowej, rwie kul-

szowej i udowej.

Olejki eteryczne przeciwbólowe

 ¾ Z liści mięty pieprzowej, Mentha x piperita, aromatycznej rośliny 

jednorocznej o bardzo charakterystycznym zapachu, pozyskuje się 

olejek eteryczny, który rozluźnia napięte mięśnie, a także działa 

rozkurczowo na poziomie układu trawiennego. Skutecznie i szybko 

zwalcza ból, ponieważ mocno zwęża podskórne naczynia krwiono-

śne. Od razu po zastosowaniu olejku powstaje odczucie ściągnię-



- 294 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

cia, orzeźwienia i znieczulenie bólu.

Zalecenia ostrożności: ten olejek jest neurotoksyczny, odradza 

się jego stosowanie u dzieci do lat 7, u kobiet w ciąży i karmią-

cych piersią.

 ¾ W wyniku destylacji kwiatów lawendy wąskolistnej (zwanej także 

prawdziwą, lekarską), Lavandula angustifolia, vera, officinalis, po-

wstaje olejek eteryczny o bardzo wysokiej skuteczności, który jest 

doskonale tolerowany. Oprócz ewentualnej alergii na ten olejek, 

jak dotąd nie wykazano żadnej toksyczności przy zastosowaniu 

miejscowym.

Przepisy, które polecam

Na chorobę zwyrodnieniową stawów, której objawy nasilają się 
pod wpływem zimna

Do stosowania miejscowego wybieraj rozgrzewające olejki eteryczne, 

np. według następującego przepisu:

 ¾ olejek eteryczny rozmarynowy o chemotypie kamforowym: 2 g,

 ¾ olejek eteryczny terpentynowy z Bordeaux (nierozcieńczony): 2 g,

 ¾ olejek eteryczny z golterii rozesłanej lub z Gaultheria fragrantissima: 

2 g,

 ¾ substancja pomocnicza qsp 100 g (czyli w naszym przypadku 94 g): 

dowolny krem hydrolipidowy, np. typu cold cream lub wyciąg ole-
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jowy z arniki (olej z arniki). Nanoś 2 razy dziennie na objęty bólem 

obszar, pozostaw do całkowitego wchłonięcia się.

Na chorobę zwyrodnieniową stawów, której objawy pod wpływem 
zimna słabną

 ¾ olejek eteryczny mięty pieprzowej: 3 g,

 ¾ olejek eteryczny rozmarynu ct kamfora: 2 g,

 ¾ olejek eteryczny lawendy prawdziwej: 2 g,

 ¾ olejek eteryczny golterii rozesłanej lub Gaultheria fragrantissima:  

1 g,

 ¾ substancja pomocnicza qsp 100 g: (92 g) wyciąg olejowy z arniki 

(olej z arniki).

Nanoś 2 lub 3 razy dziennie na objęty bólem obszar, dobrze wmaso-

wując w skórę, aby ułatwić wchłonięcie.
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Stwórz własne lekarstwo

 › Rano 1 łyżka rozcieńczonej mieszanki oczyszczającej (wiele firm oferuje 

takie gotowe, płynne mieszanki, u nas dostępna Herbata Fix oczyszczają-

ca) lub napar 2% z liści mniszka lekarskiego przez 20 dni.

 › 2 kapsułki suchego ekstraktu pokrzywy lub skrzypu polnego w dawce 400 

mg rano (niezbędne działanie remineralizujące), lub Lithothamnium calca-

reum w tej samej dawce – pozwala walczyć z nadmiarem kwasów w tkan-

kach (w Polsce dostępny suplement firmy Solgar Krzem oceaniczny).

 › 1 łyżeczka płynnego wyciągu (lub 2 kapsułki albo 2 łyżeczki miarowe EPS 

lub SIPF) wiązówki błotnej dziennie. Ma działanie przeciwzapalne (poma-

ga zwłaszcza na dolegliwości reumatyczne nasilające się pod wpływem 

wilgoci). Alternatywnie 2 kapsułki kurkumy dziennie. W Polsce są do ku-

pienia zioła (wiązówka) do sporządzenia naparu lub w złożonych prepa-

ratach do picia.

 › 4 do 6 kapsułek 400 mg ekstraktu suchego hakorośli rozesłanej dziennie 

– takie ilości stosować w razie zaostrzenia dolegliwości bólowych w artro-

zie, aż do ustąpienia bólu, to znaczy do chwili, gdy znów można poruszać 

chorym stawem. W Polsce dostępny preparat leczniczy w kapsułkach 

Reumaphyt 250 mg.

 › 1 ampułka miedzi dziennie, przez maksymalnie 10 dni. Miedź przede 

wszystkim, ale warto stosować także mangan i siarkę. Miedź działa prze-

ciwzapalnie, a oprócz tego hamuje działanie chondroklastów, które nisz-

czą chondrocyty w chrząstce. W Polsce dostępne suplementy w postaci 

tabletek.
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Najlepsze na artrozę

Rośliny
Wykorzy-
stywana 

część
Postać Wskazania Dawkowanie Uwagi

Hakorośl rozesłana 
Harpagophytum 
procumbens

Korzeń 
wtórny

Kapsułki

Przeciwzapal-
nie, przeciwbó-

lowo, jeśli 
w dużej dawce

W razie nasilenia choro-
by 6 kapsułek dziennie, 
podzielone na 2 części, 

przez 10 dni.   
W pozostałych przypad-
kach 2 kapsułki dziennie 
(1 rano i 1 wieczorem). 

W Polsce dostępny Reu-
maphyt, dawkowanie 3 
kapsułki  2 razy dziennie

U osób o wyższej 
wrażliwości na hako-
rośl ryzyko przyspie-
szenia perystaltyki 

(biegunka)

Wiązówka błotna 
Spirea ulmaria

Kwitnące 
szczyty 
pędów

SIPF lub EPS, 
lub kapsułki 

z ekstraktem 
suchym

Przeciwzapal-
nie, z uwagi 

na zawartość 
związków 

salicylowych

1 łyżeczka SIPF lub EPS, 
lub 2 kapsułki, wieczo-

rem

Pomaga na bóle 
pojawiające się przy 
wilgotnej pogodzie

Kurkuma 
(ostryż długi) 
Curcuma longa

Kłącze

Kapsułki ze 
sproszkowa-
ną kurkumą 

lub eks-
trakt suchy 
zawierający 
skoncentro-
wane ilości 
kurkuminy

Przeciwzapal-
nie

2 kapsułki ekstraktu 
suchego dziennie   

(w południe i wieczo-
rem)

Łącz z pieprzem lub 
imbirem (sprawdź, 
jaką biodostępność 

ma produkt)

Skrzyp polny 
Equisetum arvense

Pędy płonne

Kapsułki ze 
sproszkowa-

nym skrzy-
pem (lub SIPF 

albo EPS)

Remineralizu-
jąco

2 kapsułki ze sproszko-
wanym skrzypem przez 
20 dni w miesiącu (lub 1 
łyżeczka miarowa SIPF, 

lub EPS)

Poprawia strukturę 
chrząstek stawo-

wych i ułatwia 
oczyszczanie orga-

nizmu

Mniszek lekarski 
Taraxacum officinale

Liście/Ziele Kapsułki
Oczyszczająco 

na wątrobę 
i nerki

2 kapsułki rano przez  2 
miesiące

Godny uwagi skład-
nik sałatki podawa-
nej na przystawkę

Lawenda prawdziwa 
Lavandula vera

Kwitnące 
szczyty 
pędów

Olejek 
eteryczny

Sedatywnie, 
uspokajająco

10 kropli olejku ete-
rycznego w połączeniu 

z olejem z arniki

Można łączyć  
z olejkiem golterio-

wym, aby zmniejszyć 
działanie rozgrzewa-
jące olejku golterio-

wego
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Rośliny
Wykorzy-
stywana 

część
Postać Wskazania Dawkowanie Uwagi

Golteria rozesłana 
Gaultheria procumbens

Liście
Olejek 

eteryczny

Przeciwbólo-
wo (w szcze-

gólności 
w chorobie 

zwyrodnienio-
wej stawów)

Rozcieńcz w 50% w ole-
ju z arniki

Działa rozgrzewa-
jąco (zrób najpierw 

próbę tolerancji)

Mięta pieprzowa 
Mentha x piperita

Liście
Olejek 

eteryczny

Przeciwbó-
lowo, lekko 

znieczulająco

10 kropli olejku ete-
rycznego w 10 ml oleju 

z arniki

Przy użyciu na zbyt 
dużą powierzchnię 

działa jak kostki 
lodu!

Sugerowane dawkowanie ma charakter wyłącznie orientacyjny i może się zmieniać w zależności od formy eks-
trakcji. Pod względem dawkowania zawsze wskazane jest stosowanie się do zaleceń producenta suplemen-
tu diety i nieprzekraczanie dawki maksymalnej. W przypadku wątpliwości zawsze należy skonsultować się   

z lekarzem lub farmaceutą. 

Niektóre sposoby zaproponowane w niniejszym artykule stosuje się przez krótki, inne przez długi 
okres, a oprócz nich należy ściśle przestrzegać odpowiedniego trybu życia. Za to efektem jest praw-
dziwa ulga w bólu i bardzo mało skutków niepożąda-nych. Te sposoby pozwolą ograniczyć ilość 
zażywanych NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych), które wcale nie leczą, a są bardzo 
toksyczne. Bądź więc cierpliwy i, jak w porzekadle, spiesz się powoli.

Danielle Roux-Sitruk 
doktor farmacji
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„Dolewamy oliwy do ognia” 

reumatyzmu

Cierpisz na bóle reumatyczne? Ty także... Wiedz, że dzięki wy-
korzystaniu właściwości oliwy można poczuć się lepiej. O jaką 
oliwę chodzi? Chodzi o olejki, a dokładniej olejki eteryczne, 
które są skutecznym sposobem na wszelkiego typu bóle. Dla-
czego więc z nich nie skorzystać?

Każdy ma swój ból

Dolegliwości reumatyczne mogą być różnego pochodzenia, ale mają 

jedną wspólną cechę: powodują ból! Aby skutecznie je zwalczyć, trze-

ba je najpierw zrozumieć. Na początku poznajmy różnicę między ar-

tretyzmem a artrozą.

Artretyzm to ostre zapalenie stawów, wywołane przez nadmiar kwa-

su moczowego odkładającego się w stawach. Artroza to choroba 

zwyrodnieniowa, pojawia się w wyniku zużycia oraz mniej lub bardziej 

przedwczesnego starzenia się chrząstki stawowej. Dość łatwo jest 

rozpoznać zapalenie stawów: objęty staw jest zaczerwieniony, ciepły 

w dotyku oraz spuchnięty. Najmniejszy ruch lub dotknięcie wywołuje 

ból. Co więcej, ból utrzymuje się, bywa, że nie zmniejsza się nawet 

w trakcie odpoczynku. Zapalenie stawów może również prowadzić do 

inwalidztwa. Z kolei artroza jest chorobą przewlekłą, w trakcie której 

zdarzają się epizody bardziej nasilone. Bóle typu mechanicznego poja-
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wiają się zwykle w trakcie poruszania stawami objętymi chorobą (ko-

lano, biodro, palce oraz często kręgosłup).

Olejek eteryczny do ognia!

Aromaterapia jest bardzo pomocna, może oddziaływać na stan za-

palny, pomaga odzyskać radość z poruszania się bez bólu. 

Jeśli chodzi o zwalczanie bólu, kuracja olejkami eteryczny-

mi w zapaleniu stawów i zwyrodnieniu stawów jest dość 

podobna. W chorobach reumatycznych i bólach stawów aro-

materapię stosuje się głównie zewnętrznie, w formie olejku do ciała, 

żelu, balsamu do masażu oraz aromatycznej kąpieli. W wewnętrznym 

zastosowaniu skorzystamy z fitoterapii klasycznej w postaci nalewek 

i naparów, w celu detoksykacji i oczyszczenia organizmu. Detoksykacja 

to niezbędny etap każdego długotrwałego leczenia, należy bowiem 

oczyścić z toksyn główne organy: nerki, skórę, przewód pokarmowy, 

wątrobę i pęcherzyk żółciowy, trzustkę. Podobnie jak w fitoterapii, 

działanie olejków eterycznych wynika z ich składu chemicznego.

Oto podstawowe olejki eteryczne używane do uśmierzania bólu:

 ¾ Brzoza cukrowa (Betula lenta) oraz golteria (Gaultheria procum-

bens i Gaultheria fragrantissima) to olejki z salicylanem metylu. Są 

idealne na stany zapalne i bóle reumatyczne, zwłaszcza obejmują-

ce wszystkie stawy. Mają bardzo charakterystyczny zapach.

 ¾ Olejek eteryczny ylangowy (ylang-ylang, Cananga odorata) zawie-
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ra benzoesan benzylu, ma silne działanie przeciwbólowe. Podobne 

właściwości ma balsam peruwiański z kory woniowca balsamowe-

go (Myroxylon balsamum).

 ¾ Laur, wawrzyn szlachetny (Laurus nobilis) działa przeciwbólowo. 

Olejek zawiera aktywne cząsteczki, których działanie przeciwdzia-

ła twardnieniu tkanek. Dzięki temu umożliwia tkankom ruchomym, 

takim jak mięśnie i stawy, zachować elastyczność.

 ¾ Rozmaryn (Rosmarinus officinalis L.), z którego wytwarzane są olej-

ki: eteryczny werbenowy oraz kamforowy. Oba mają zastosowa-

nie w przypadku bólu stawów. Zawierają w składzie estry i działają 

przeciwzapalnie. Takimi olejkami są również olejek geraniowy 

(Pelargonium asperum), lawendowy (Lavandula angustifolia), 

a także olejek z rumianku rzymskiego (Chamaemelum nobile). 

Zwykle wchodzą w skład produktów, które mogą przynieść 

ulgę pacjentom.

 ¾ I jeszcze jałowiec (Juniperus communis) o właściwościach 

przeciwzapalnych i przeciwreumatycznych, oddziałuje zarów-

no na skurcze, jak i na tępe bóle.

 ¾ Olejek z tymianku (Thymus vulgaris) oraz olejek z cząbru (Satu-

reja montana) działają rozgrzewająco zarówno na stany zwy-

rodnieniowe, jak i na stany zapalne stawów. Pobudzają krą-

żenie krwi w bolących częściach ciała. Znajdują zastosowanie 

w przypadku artrozy, artretyzmu, poliartretyzmu i przykurczu 
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rozcięgna dłoniowego w chorobie Dupuytrena. Bardzo cenio-

na jest również kocanka włoska (Helichrysum italicum).

Zastosowanie olejków

Na wszystkie te choroby możesz sporządzić następujący roztwór:

Olejek do stosowania zewnętrznego, który ułatwi poruszanie się:

 ¾ olejek eteryczny Laurus nobilis 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Rosmarinus officinalis kamforowy 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Juniperus communis 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Thymus vulgaris 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Lavandula officinalis 1 ml,

 ¾ olej roślinny z orzechów laskowych (aa ad 100 ml*)

 ¾ olej roślinny słonecznikowy (aa ad 100 ml*)

* aa ad 100 ml oznacza użycie obu składników w równych częściach, w ilości wystarczającej do 
sporządzenia 100 ml produktu.

Stosuj go miejscowo lub na większe fragmenty ciała, łagodnie wmaso-

wując. Stosuj regularnie. Jeśli chcesz zadziałać na ból bardzo silny, ale 

na niewielkim obszarze, przykładowo na miejsca objęte zwyrodnie-

niem stawów, możesz użyć mieszaniny czystych olejków eterycznych 

bezpośrednio na skórę:
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Olejek do stosowania zewnętrznego, miejscowo:

 ¾ olejek eteryczny Mentha piperita 5 ml,

 ¾ olejek eteryczny Thymus vulgaris 3 ml,

 ¾ olejek eteryczny Juniperus communis 1,5 ml,

 ¾ olejek eteryczny Helichrysum italicum 0,5 ml.

Żel jest przyjemny, ponieważ błyskawicznie się wchłania i przynosi 

szybką ulgę, nie zostawia tłustych śladów.

Żel do stosowania zewnętrznego:

 ¾ olejek eteryczny Gaultheria procumbens 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Rosmarinus officinalis werbenowy 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Juniperus communis 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Laurus nobilis 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Pelargonium asperum 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Lavandula angustifolia 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Betula lenta 1 ml,

 ¾ olej roślinny z orzechów laskowych 5 ml,

 ¾ żel neutralny ad 150 ml*.

* ad 150 ml oznacza użycie w ilości wystarczającej do sporządzenia 150 ml całego produktu.

W czasie silnych bólów możesz doustnie zażyć 2 krople opisanej niżej 

mieszaniny (na łyżeczkę miodu albo na 1 łyżeczki cukru).
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Mieszanina do stosowania wewnętrznego:

 ¾ olejek eteryczny Juniperus communis, (aa ad 10 ml*)

 ¾ olejek eteryczny Betula lenta, (aa ad 10 ml*)

 ¾ olejek eteryczny Eucalyptus citriodora, (aa ad 10 ml*)

 ¾ olejek eteryczny Laurus nobilis, (aa ad 10 ml*)

* aa ad 10 ml oznacza użycie w ilości wystarczającej do sporządzenia 10 ml całego produktu.

Uwaga: zachowaj dużą ostrożność i nie przekraczaj zaproponowa-

nych dawek i sposobów użycia.

W celu oczyszczania z toksyn wyśmienity jest sok z brzozy albo nastę-

pujący napar (możesz wypić 3 filiżanki w ciągu dnia, po posiłkach):

Napar do stosowania zewnętrznego (aa ad 200 g*):

 ¾ wiązówka – szczyty kwiatowe, Filipendula ulmaria (Spirea ulmaria),

 ¾ korzeń łopianu (Arctium lappa),

 ¾ liść jesionu (Fraxinus excelsior),

 ¾ kora wierzby (Salix alba),

 ¾ kora brzozy (Betula verrucosa) - w Polsce używa się głównie liści 

brzozy brodawkowatej.

* aa ad 200 g oznacza użycie składników w równych częściach, w ilości wystarczającej do sporzą-
dzenia 200 g całości mieszanki.
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Przygotowanie:

 ¾ Wsyp 3 łyżki mieszanki na 1 litr zimnej wody.

 ¾ Doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu 2 minuty.

 ¾ Zaparzaj przez 5 minut.

 ¾ Staraj się nie słodzić.

Kurację na zapalenie stawów stosuj przez co najmniej 2 tygodnie, zrób 

tydzień przerwy i powtarzaj – tak długo, jak to jest konieczne. Jeśli 

cierpisz na chorobę zwyrodnieniową, możesz przygotować poniższą 

mieszaninę olejków.

Mieszanina do stosowania zewnętrznego:

 ¾ olejek eteryczny Origanum vulgare odmiana compactum 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Juniperus communis 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny Cupressus sempervirens 1 ml,

 ¾ olejek eteryczny terpentynowy 8 ml,

 ¾ ekstrakt alkoholowy Rosmarinus officinalis ad 250 ml.

Płyn wcieraj delikatnie 2–4 razy dziennie, przez co najmniej 2 tygodnie. 

Możesz regularnie powtarzać w razie potrzeby.

Jeżeli wolisz olejki aromatyczne do masażu, oto olejek do delikatnego 

wmasowywania 2–4 razy dziennie przez 2 tygodnie. W razie potrzeby 

możesz regularnie powtarzać kurację.
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Mieszanina do stosowania zewnętrznego:

 ¾ olejek eteryczny Eucalyptus globulus 4 ml,

 ¾ olejek eteryczny Thymus vulgarisl 2 ml,

 ¾ olejek eteryczny Satureja montana 2 ml,

 ¾ olej roślinny Corylus avellana ad 60 ml.

Możesz również wypróbować żel, który wchłania się błyskawicznie, 

nie zostawiając tłustych śladów na skórze. Sposób użycia jak wyżej.

Żel do stosowania zewnętrznego:

 ¾ olejek eteryczny Pinus sylvestris 1,5 ml,

 ¾ olejek eteryczny Origanum vulgare compactum 1,5 ml,

 ¾ olejek eteryczny Rosmarinus officinalis kamforowy 1,5 ml,

 ¾ olejeketeryczny Thymus vulgaris 1,5 ml,

 ¾ olej roślinny jojoba 4 ml,

 ¾ neutralny żel ad 100 ml.

Kuracja w przypadku artrozy będzie lepsza, jeśli dołączysz suplementy 

diety zawierające siarczan chondroityny i siarczan glukozaminy, które 

sprzyjają odnawianiu się chrząstki stawowej. 

Zarówno w przypadku choroby zwyrodnieniowej, jak i zapalnej sta-

wów bardzo pomocny będzie dwutlenek krzemu z roślin.

W obu przypadkach aromaterapię możesz stosować jednocześnie 
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z klasycznym leczeniem alopatycznym.

Olejki eteryczne mają wielką zaletę – działają na objawy, a jednocze-

śnie poprawiają stan całego organizmu pacjenta.

Claudine Luu 
doktor farmacji
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Większy arsenał możliwości walki 

z rakiem

Wszystkie naturalne metody: od profilaktyki do 

okresu po zakończeniu leczenia 

Choroba nowotworowa to temat zarezerwowany dla medy-
cyny konwencjonalnej. Mimo to metody komplementarne 
wcale nie są tu zbędne. Zwłaszcza fitoterapia, która pozwala, 
jako uzupełnienie, ograniczyć skutki uboczne leczenia klasycz-
nego i pomóc pacjentowi lepiej to leczenie znosić.

Komórki, które robią, co chcą 

Wewnątrz naszego organizmu wszystko jest dokładnie zorganizowa-

ne i uregulowane „jak w zegarku”. Jeśli człowiek jest zdrowy, w jego 

organizmie panuje harmonia. Jednak może się zdarzyć tak, że część 

komórek postanawia zmienić zachowanie. I zaczyna się bałagan! 

Komórki rakowe mają swoje charakterystyczne cechy i nieprawidłowe 

zachowania: nie reagują na sygnały nawołujące do zakończenia roz-

mnażania się. Wyłamują się z obowiązku apoptozy (zaprogramowanej 

śmierci komórek) i tworzą nowe naczynia krwionośne (to angiogene-
za), za pośrednictwem których się odżywiają. 
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Potrafią się rozprzestrzeniać i wywoływać przerzuty (metastazy) w in-

nych częściach organizmu. 

Co robić, jeśli istnieje zagrożenie? 

Istnieje wiele czynników ryzyka. Z jednej strony czynniki endogenne, 

np. kwestie dziedziczne, przypadkowe mutacje itd. Z drugiej strony 

czynniki egzogenne, środowiskowe: począwszy od żywności, przez 

wirusy i bakterie, po substancje zaburzające gospodarkę hormonal-

ną… 

Niektóre czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory zostały już po-

twierdzone (palenie, alkohol, nadmierne korzystanie ze słońca), inne 

zaklasyfikowano do czynników ryzyka zawodowego (zanieczyszcze-

nia chemiczne, azbest, węgiel, promieniowanie jonizujące). Są także 

czynniki bardziej sporne i wzbudzające polemikę (stres, brak aktywno-

ści fizycznej, nadmierne spożycie czerwonego mięsa). Każdy człowiek 

jest inny. Nie jesteśmy wszyscy w równym stopniu zagrożeni zachoro-

waniem na raka. 

Jednak wpływ zdrowego i odpowiednio celowanego odżywiania wy-

daje się dowiedziony, mimo iż „dokładna rola niektórych elementów 

żywienia wywołuje jeszcze dyskusje i wątpliwości”, o czym przypomi-

na INCa (francuski Krajowy Instytut ds. Raka). Jakie produkty powi-

nieneś wybierać przede wszystkim? To owoce, warzywa, ryby, oliwa 

z oliwek, zboża… Innymi słowy, kuchnię śródziemnomorską. 
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W pozostałym zakresie należy chronić skórę przed nadmiarem słońca, 

ograniczyć spożycie alkoholu, nie palić, pozbyć się nadwagi, lepiej ra-

dzić sobie ze stresem, uprawiać sport, unikać toksycznych dodatków, 

zarówno środowiskowych, jak i tych w żywności… Niełatwe zadanie! 

Jeśli choroba już jest 

Im wcześniej rozpoczęte leczenie, tym bardziej skuteczne. Czyli wska-

zane byłyby badania przesiewowe (wczesnego wykrywania). Chociaż 

w tym temacie jest dużo kontrowersji, zwłaszcza jeśli chodzi o wykry-

wanie raka piersi i gruczołu krokowego. Korzyści z intensywnych pro-

gramów wczesnego wykrywania są często podważane. 

Rak to choroba bardzo złożona i aby ją pokonać, trzeba działać 

na wszelkie możliwe i dostępne sposoby. Aktualnie konieczne jest za-

stosowanie leczenia konwencjonalnego: chemioterapii, operacji chi-

rurgicznej i/lub radioterapii. Onkolodzy coraz przychylniej podchodzą 

do zastosowania alternatywnych terapii jako elementów wspomaga-

jących. Jednak poproś w tym zakresie o pomoc specjalistę, ponieważ 

stosowanie terapii alternatywnych na własną rękę jest bardzo ryzy-

kowne. 

Przykładowo, kurkuma w kapsułkach może nasilić działanie chemio-

terapii lub je osłabić, w zależności od rodzaju podanej chemii. Nawet 

więc kurkuma, naturalna substancja najczęściej wymieniana jako prze-

ciwnowotworowa, wcale nie jest całkowicie bezpieczna. Za to w od-

niesieniu do zdrowej diety takich zagrożeń nie ma. 
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Profilaktyka zaczyna się na talerzu 

Należy wrócić do przyrządzania posiłków z podstawowych produk-

tów, a nie z produktów przetworzonych przemysłowo. WHO podała 

niedawno, że społeczeństwa, które rzadko dotąd chorowały na no-

wotwory, po zmianie stylu życia na bardziej zachodni zaczynają coraz 

częściej chorować na złośliwe nowotwory płuc, jelita grubego, gru-

czołu krokowego, piersi itd. Wzrost zachorowań jest naprawdę duży. 

Powodem jest siedzący tryb życia (brak aktywności fizycznej), spoży-

wanie nadmiernej ilości czerwonego mięsa, wędlin i dań gotowych, 

a tym samym mniej świeżych warzyw i owoców. 

Wśród ludności azjatyckiej, która wyemigrowała do Stanów Zjedno-

czonych, zachorowalność na raka piersi wzrosła trzykrotnie. Powinni-

śmy jak najszybciej przywrócić prawidłowe nawyki żywieniowe. Ozna-

cza to, że należy, rzecz jasna, spożywać więcej produktów roślinnych, 

jednak trzeba także zwracać uwagę na to, jak uprawiane były rośliny. 

Dlatego fitoterapia zaczyna się na talerzu! 

TOP 5 – żywność o działaniu ochronnym 

1. Większość kapust: kapusta czerwona, kalafior, brokuły, a także 

rzodkiewka, rukola, szpinak… Aby zachować jak najwięcej ich wła-

ściwości, najlepiej spożywać je na surowo w sałatce albo ugoto-

wane na parze w niskiej temperaturze. Przykładowo, brokuły za-

wierają sulforafan, który zapewnia skuteczną detoksykację 

organizmu. 
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2. Karotenoidy: likopen w pomidorach, beta-karoten w marchewce, 

luteina w szpinaku… Te substancje zmniejszają ryzyko zachorowa-

nia m.in. na raka prostaty, przełyku, piersi. Pamiętaj, że likopen le-

piej się wchłania po ugotowaniu i spożywany wraz z oliwą z oliwek.

3. Czerwone owoce miękkie zawierające duże ilości antyoksydan-

tów, zwłaszcza kwasu elagowego. Granaty doskonale zapobiegają 

chorobie nowotworowej prostaty, gdyż zawierają antocyjany i pu-

nikalaginę. 

4. Imbir, gdyż zawiera gingerol, który zwalcza stres oksydacyjny i blo-

kuje działanie enzymów ułatwiających funkcjonowanie komórek 

nowotworowych. 
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5. Kurkuma, ponieważ zawiera kurkuminę, która zatrzymuje proces 

powstawania nowych naczyń krwionośnych odżywiających guzy 

nowotworowe. Trzeba jednak spożywać 2 gramy dziennie! 

Oczywiście nie tylko wymienione wcześniej produkty działają ochron-

nie. Wspomnijmy jeszcze m.in. siemię lniane bogate w kwasy omega-3 

i lignany (przydatne w profilaktyce nowotworów piersi) oraz aroma-
tyczne przyprawy i zioła (kapary, oregano, tymianek, natka pietrusz-

ki, cynamon, kolendra itd.). 

Co oferuje fitoterapia? 

Fitoterapia wspomaga organizm, a przy tym nie zaburza działania 

produktów cytotoksycznych, czyli produktów zwalczających komórki 

rakowe. Pomaga lepiej znieść chemioterapię i radioterapię, poprawia 

jakość życia pacjenta, oddziałując zarówno na ciało, jak i na umysł. 

Kompetentni specjaliści z zakresu fitoterapii mogą dobrać zioła, które 

nadają się do zastosowania łącznie z chemioterapią, aby pomóc: 

 ¾ zapobiec skutkom ubocznym specyficznym dla każdego leku; 

 ¾ przeciwdziałać mdłościom, jednocześnie chroniąc wątrobę; 
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 ¾ zadziałać na florę jelitową i lepsze trawienie; 

 ¾ chronić elementy morfotyczne krwi; 

 ¾ wspomagać układ odpornościowy, tym samym zapobiegać infek-

cjom; 

 ¾ wspomagać ogólny stan zdrowia i uzupełniać niedobory. 

Ochrona wątroby 

Chemioterapia zazwyczaj jest agresywna dla komórek wątroby, co 

skutkuje wzrostem poziomu transaminaz i ogólnym zmęczeniem or-

ganizmu. Dlatego tak ważna jest ochrona komórek tego organu, aby 

lepiej znieść chemioterapię. 

Oto dwie szczególnie interesujące rośliny. 

Liście Desmodium, Desmodium adscendens 

W roku 1959 dr Pierre Tubéry w trakcie misji humanitarnej w Kameru-

nie odkrył właściwości Desmodium1. 

1 Wszystkie badania nad tą wspaniałą rośliną zostały zebrane i opisane na stronie internetowej: 
http://tubery.pierre.free.fr/
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Podkreślał, że aby skutecznie ochronić wątrobę, ilość tej rośliny po-

winna być odpowiednio duża. Przeprowadził testy toksyczności i wy-

kazał, że Desmodium nie wywołuje żadnych skutków ubocznych ani 

nie wchodzi w interakcje z żadnymi znanymi lekami. 

Desmodium sprzedawane jest obecnie jako suplement diety, a na jego 

opakowaniu widnieje jedyne uznawane określenie: „poprawia funk-

cjonowanie wątroby”. W Afryce Desmodium jest stosowane od wielu 

dekad, zazwyczaj na zapalenie wątroby wywołane wirusami, toksyna-

mi lub lekami. Okazuje się, że Desmodium jest szczególnie skuteczne 

jako produkt wspomagający, w trakcie stosowania leków hepatotok-

sycznych, zwłaszcza leków do chemioterapii. 

Jeśli to możliwe, stosuj Desmodium w postaci odwaru. Jeżeli nie, wy-

bierz syrop, zwracając uwagę na zawartość Desmodium i jego składni-

ków aktywnych w produkcie. Najlepiej rozpocząć 2 dni przed chemio-

terapią i kontynuować przez 7 dni. 

Jak przygotować odwar? 

10 g Desmodium gotuj przez 15 minut w 1 litrze wody, odcedź i wypij 

w ciągu dnia. 

Syropy: od 2 do 4 miarek syropu dziennie, w zależności od tego, na ile 

skoncentrowany jest produkt.
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Nasiona ostropestu plamistego, Silybum marianum 

Wykorzystujemy dojrzałe nasiona ostropestu, gdyż mają doskonałe 

działanie hepatoprotekcyjne. Pobudzają podział komórek wątroby 

(hepatocytów) i biorą udział w jej naprawianiu. Ostropest zalecany 

jest w trakcie stosowania leków hepatotoksycznych, a przede wszyst-

kim po takim leczeniu (dotyczy zwłaszcza chemioterapii). 

1 kapsułkę z ekstraktem suchym z ostropestu (np. Lagosa, Sylivit, Sy-

limarol) stosuj rano i wieczorem, przed posiłkiem, od początku sto-

sowania chemioterapii. Długość kuracji ostropestem po chemioterapii 

uzależniona jest od rodzaju leku do chemioterapii i tego, jak organizm 

ten lek usuwa. 

Mdłości i wymioty 

To częste uciążliwości w trakcie chemioterapii. 

Kapsułki zawierające kłącze imbiru (Zingiber officinale) zwiększają wy-

dzielanie śliny i chronią żołądek (np. firmy Swanson, Herbapol). Popra-

wiają trawienie i działają wzmacniająco. Zastosowane w odpowiednio 
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dużej ilości, tzn. 2 g dziennie, zwalczają mdłości. Imbir możesz także 

spożywać wraz z posiłkami, w celach profilaktycznych. 

Imbir ma właściwości przeciwzapalne i kardiotonicznie. Jest uznawa-

ny za afrodyzjak, a także pomaga na niektóre migreny. 

Można także polecić zastosowanie 1 kropli olejku eterycznego mięty 
pieprzowej (Mentha piperita) na neutralną tabletkę albo na kostkę cu-

kru, którą należy powoli ssać. Przy bardzo silnych mdłościach regular-

nie można wąchać ten olejek (inhalować). 

Liście mięty warto także dodawać do posiłków, np. do tabbouleh lub 

do sałatek. 

Ogólna zasada jest następująca: wybieraj głównie żywność alkalizują-

cą, w tym duże ilości warzyw i owoców. Wielu pacjentów stosuje jakąś 

dietę restrykcyjną. Może to być dieta polegająca na spożywaniu so-

ków warzywnych lub warzyw gotowanych – stosuje się ją w dniu che-

mioterapii i następnego dnia. Zazwyczaj zaleca się także maksymalne 

ograniczenie węglowodanów. W niektórych przypadkach można na-

wet przejść na dietę ketogeniczną, w której nie ma żadnych cukrów, 

jednak powinieneś ją zastosować tylko pod kontrolą lekarza, który ma 

wiedzę w tym zakresie. 

Uwaga! Nigdy nie decyduj się na dietę samodzielnie, bez żadnej kon-

sultacji. 



- 318 -

Rewolucyjne odkrycia medycyny naturalnej

Kolejną rośliną godną uwagi jest melisa lekarska (Melissa officinalis). 

Jej liście przeciwdziałają zaburzeniom żołądkowo-jelitowym, nerwo-

wości, bezsenności i zaburzeniom lękowym. Warto po nią sięgnąć 

w razie złej tolerancji leczenia oraz jeśli leczenie wywołuje stres. Moż-

na kupić kapsułki z melisą, ja jednak rekomenduję 1% napary. 

Jak przygotować napar? 

10 g liści melisy zalej 1 litrem wrzącej wody. Odstaw do zaparzenia, pij 

1 filiżankę po każdym posiłku. Sam się przekonasz, że to smaczna her-

batka. 

Wspomaganie elementów morfotycznych krwi 

Zastosuj propolis: poprawi poziom czerwonych krwinek, białych krwi-

nek i płytek krwi. Dobrze znamy działanie przeciwzapalne i przeciwin-

fekcyjne propolisu, nawet na kandydozę i choroby wirusowe. W tym 

jednak przypadku szczególnie istotne dla nas jest to, iż propolis pobu-

dza funkcje szpiku kostnego. 

Dawkowanie: od 10 do 15 mg na kilogram masy ciała, czyli od 600 do 

1200 mg dla osoby dorosłej. Dobrze jest zacząć kurację 7–10 dni przed 

chemioterapią, ponieważ efekty działania propolisu nie pojawiają się 

od razu. Kurację propolisem można kontynuować po chemioterapii. 

Uprzedzam jednak, że jest dość droga! 
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Po chemioterapii 

W tym okresie powinieneś zadbać o florę, spożywając synbiotyki, pro-

biotyki i prebiotyki (te ostatnie zazwyczaj w postaci błonnika pokar-

mowego). Możesz je stosować naprzemiennie z suplementacją chlo-
rofilu magnezowego w kapsułkach, który zmniejsza gazy jelitowe. 

Doraźnie, np. w razie silnych bólów brzucha, warto stosować 2 kapsuł-

ki probiotyków naprzemiennie z 2 kapsułkami chlorofilu magnezowe-

go. Nie stosuj w przypadku biegunek2. 

Po zakończeniu leczenia organizm jest zazwyczaj wyczerpany, dlate-

go przyda się oczyszczanie. Aby ułatwić eliminację zbędnych toksyn 

z organizmu, sięgnij np. po czarną rzodkiew, liście karczocha lub roz-
maryn. Przykładowo, stosuj 2 kapsułki suchego wyciągu rozmarynu 

rano wraz z 2-procentowym naparem z melisy, przez 20 dni w miesią-

cu, przez 2 miesiące.

2 W razie biegunki możesz zastosować kapsułki z węglem aktywnym, dawkowanie takie samo.
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Przepis na smaczną sałatkę oczyszczającą 

Na liście mniszka lekarskiego (oczyszczają 

wątrobę i nerki) połóż macerowane w soku 

z cytryny i cienko pokrojone plastry czarnej 

rzodkwi. Dodaj świeże cebulki, oliwę z oli-

wek i orzechy. 

To doskonałe danie po zakończeniu lecze-

nia przeciwnowotworowego!

Dobroczynne właściwości grzybów 

Mykoterapia jako uzupełnienie chemioterapii jest często stosowana, ale tylko 

pod ścisłą kontrolą doświadczonego terapeuty. Często w publikacjach cytowa-

ne są trzy grzyby: maitake (Grifola frondosa), shiitake (Lentinus edodes) i Reishi 

(Ganoderma Lucidum). U sprzedawców owoców i warzyw coraz łatwiej dostać 

maitake i shiitake, które nadają się do spożycia po usmażeniu na patelni. Reishi 

to grzyb uławiający apoptozę. Stosuje się jeden z trzech grzybów1, a dawka 

wynosi 2 kapsułki rano i w południe, przez 5 dni w tygodniu, w trakcie chemio-

terapii.

1 Niektóre firmy oferują produkty łączące te grzyby.
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Czy możesz łączyć fitoterapię, aromaterapię i radioterapię? 

Celem radioterapii jest zastosowanie promieniowania jonizującego 

na guzy nowotworowe, ogniska nowotworowe w fazie subklinicznej3 

i obszary drenażu limfatycznego. 

W wyniku napromieniowania skóry dochodzi do uszkodzeń naskór-

ka. Organizacja EORTC (European Organisation for Research and Tre-

atment of Cancer) wyróżnia popromienne zapalenie skóry w postaci 

ostrej i w postaci przewlekłej. Jej objawami są rumień, a niekiedy także 

obrzęk, zazwyczaj ustępujący. 

W tej sytuacji warto sięgnąć po dwa ważne olejki eteryczne. 

1. Olejek eteryczny drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia) 

Drzewo herbaciane pochodzi z Australii, rośnie także na wyspie La Re-

union. Jego olejek eteryczny zawiera duże ilości takich składników, jak 

alfa-pinen, gamma-pinen i terpinen-4-ol. Działa radioprotekcyjnie. Do-

datkowo ma szerokie spektrum działania antybakteryjnego oraz wła-

ściwości przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, 

immunostymulujące, neurotoniczne i przeciwdziała astenii. 

Uwaga! Przeciwwskazaniem do stosowania są trzy pierwsze miesiące 

ciąży. 

3 Obserwowalne oznaki choroby, występujące zanim u pacjenta pojawią się objawy.
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2. Olejek eteryczny niaouli (Melaleuca quinquenervia) 

Niaouli pochodzi z Madagaskaru. Cechuje go duża zawartość tlen-

ków. Olejek działa doskonale przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo 

i antybakteryjnie4. Używany jest także do poprawy krążenia żylnego 

i limfatycznego. Melanezyjczycy tradycyjnie stosowali korę i zmiażdżo-

ne liście tego drzewa do leczenia oparzeń i swędzenia. Właściwości 

gojące i przeciwświądowe plus działanie radioprotekcyjne sprawiają, 

że dobrze pomaga na oparzenia w popromiennym zapaleniu skóry. 

Olejki eteryczne możesz także stosować do inhalacji. Stosuje się je 

również do masażu wraz z mieszankami relaksującymi zawierającymi 

olejek z lawendy prawdziwej lub rumianu rzymskiego. 

Mieszanka olejków eterycznych na popromienne zapalenie skóry 

 ¾ olejek eteryczny Lavandula vera (lub spica) 1 ml, 

 ¾ olejek eteryczny Melaleuca alternifolia 1 ml, 

 ¾ olejek eteryczny Melaleuca quinquenervia ct cyneol 2 ml, 

 ¾ olej roślinny z gumiaka (tamanu) 5 ml, 

 ¾ wyciąg olejowy z dziurawca 5 ml, 

 ¾ żel aloesu zwyczajnego QSP* 100 ml. 

* QSP – Quantity sufficient per (w ilości wystarczającej do sporządzenia). 

Ta mieszanina okazuje się szczególnie skuteczna po radioterapii, 

w przypadku popromiennego zapalenia skóry. Możesz ją nanosić 

4 Przeciwko bakteriom gram dodatnim, takim jak bakterie z rodzaju Staphylococcus, Lactobacillus, 
Clostridium bacillus itd.
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na skórę wielokrotnie w ciągu dnia. 

Olejki eteryczne możesz także stosować do inhalacji. Stosuje się je 

również do masażu wraz z mieszankami relaksującymi zawierającymi 

olejek z lawendy prawdziwej lub rumianu rzymskiego.

Najskuteczniejsze rośliny w walce z rakiem

Rośliny
Wykorzy-
stywane 

części
Postać Wskazania Dawkowanie Uwagi

Desmodium
Desmodium 
adscendens

Liście Odwar 1%
Ochrona komó-

rek wątroby

Pij 1 litr w cią-
gu dnia, przez 

7 dni

Najbardziej wska-
zany jest odwar. 
Jeśli go nie masz, 

zastosuj syrop. 
Rozpocznij kurację 

2 dni przed che-
mioterapią

Ostropest plamisty 
Silybum marianum

Dojrzałe 
nasiona 
owoców

Kapsułki, 
tabletki

Chroni wątrobę 
przed substan-
cjami toksycz-

nymi

1 kapsułka 
rano i wie-

czorem, od 
początku che-

mioterapii

Możesz kontynu-
ować po zakoń-

czeniu  chemiote-
rapii

Imbir lekarski  
Zingiber officinale

Kłącze

Kapsułki 
ze sprosz-
kowanym 
imbirem

Przeciw mdło-
ściom

2 kapsułki 
przy każdym 

pojawieniu się 
mdłości

Zadziała skutecz-
niej, jeśli zastosu-
jesz 2 g dziennie

Propolis
Propolis

Komplekso-
wy produkt 
wytwarza-
ny przez 
pszczoły 
na bazie 
wydzielin 
pszczelich 

i składników 
zebranych 

z rośliny

Kapsułki 
lub propolis 

w czytej 
postaci, 
tabletki, 

płyn

Pobudza 
funkcje szpiku 
kostnego, po-
prawia poziom 

elementów 
morfotycznych 

krwi

Od 10 do 15 
mg na kg 

masy ciała

Rozpocznij 7 dni 
przed początkiem 

chemioterapii
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Rośliny
Wykorzy-
stywane 

części
Postać Wskazania Dawkowanie Uwagi

Reishi 
Ganoderma lucidum

Plecha Kapsułki
Wspomaga 
apoptozę

2 kapsułki rano 
i w południe, 

w trakcie  che-
mioterapii

Najlepiej przez 5 
dni w tygodniu

Rozmaryn lekarski 
Rosmarinus  
officinalis Kwitnące 

szczyty 
pędów

Kapsułki
Oczyszczająco, 
ułatwia elimi-

nację

2 kapsułki rano 
przez 20 dni   
w miesiącu, 
przez  2 mie-

siące

Po chemioterapii

Drzewo herbaciane 
Melaleuca alternifolia

Liście
Olejek 

eteryczny

Antybakteryj-
nie, ułatwia 

gojenie

Zewnętrznie, 
po sesji radio-

terapii

Rozcieńcz w oleju 
roślinnym z gumia-

ka (tamanu)

Niaouli 
Melaleuca  
quinquenervia

Liście
Olejek 

eteryczny

Przeciwinfek-
cyjnie, ułatwia 

gojenie

Zewnętrznie, 
po sesji radio-

terapii

Rozcieńcz w oleju 
roślinnym z gumia-

ka (tamanu)

Danielle Roux-Sitruk  
doktor farmacji
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Olejki eteryczne na każde stadium 

raka

Dr Anne-Marie Giraud od wielu lat pomaga pacjentom chorym na raka. 

Jest lekarzem medycyny ogólnej i specjalistką w zakresie fitoterapii 

i aromaterapii. Jej zdaniem olejki eteryczne można wykorzystywać 

w każdym stadium choroby. Prezentujemy porady, jakimi dr Anne-Ma-

rie Giraud się z nami podzieliła. W szczególności zwróciła uwagę na sil-

ne działanie olejków eterycznych, zwłaszcza użytych doustnie. Powin-

ny być stosowane pod kontrolą kompetentnego aromaterapeuty lub 

lekarza, który dobrze zna aromaterapię1.

Aby poradzić sobie z lękiem i narastającą paniką po usłyszeniu dia-
gnozy, pomoże olejek eteryczny gorzkiej pomarańczy Petitgrain Bi-
garade (Citrus aurantium var. amara) i olejek eteryczny mandarynki 
(Citrus reticulata).

Dawkowanie: 2 krople każdego olejku, 2 razy dziennie, doustnie 

na neutralną tabletkę lub z musem owocowym albo na łyżkę miodu 

lub z niewielką ilością oleju roślinnego. Stosuj aż do uzyskania popra-

wy.

Zapalenie jamy ustnej to częsty skutek uboczny chemioterapii. Można 

go leczyć za pomocą mieszaniny olejków eterycznych: trawy cytryno-

1 Dla zainteresowanych: Dr Anne-Marie Giraud, Huiles essentielles et cancer, approche thérapeu-
tique innovante et naturelle, Editions Quintessence. (z fr. Olejki eteryczne i rak, innowacyjne i natu-
ralne podejście terapeutyczne – książka w języku francuskim).
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wej Lemongrass (Cymbopogon flexuosus), drzewa herbacianego (Me-

laleuca alternifolia) oraz niaouli (Melaleuca quinquenervia), rozcieńczo-

nej w ½ łyżeczki oleju roślinnego (10% stanowi mieszanina olejków). 

Stosuj do płukania jamy ustnej, 3 lub 4 razy dziennie. 

Po operacji chirurgicznej przygotuj olejek do masażu, na bazie oleju 

roślinnego z dodatkiem następujących olejków eterycznych: kocanki 
włoskiej (Helichrysum italicum ssp. serotinum), cytryny (Citrus limon), 

drzewa herbacianego i niaouli. 10% całej mieszaniny powinny stano-

wić olejki eteryczne. Użyj 50 kropli uzyskanej mieszaniny i masuj ob-

szar ciała, który chcesz uchronić przed obrzękiem limfatycznym2.

Olejek eteryczny kocanki włoskiej użyty osobno zapobiega pojawianiu 

się krwiaków po operacji i ułatwia gojenie się. Zacznij go stosować 

48 godzin po operacji, 2 krople 3 razy dziennie. 

Uwaga! Kocanka włoska może powodować rozrzedzenie krwi, dlate-

go nie należy jej stosować w dni poprzedzające operację. Nie powinni 

jej także stosować pacjenci zażywający leki przeciwzakrzepowe. 

Jeśli zażywasz leki, które modyfikują odczucia smakowe, użycie  

3 kropli olejku eterycznego cytrynowego (maksymalnie 3 razy dzien-

nie, doustnie, zgodnie z instrukcją powyżej) może pomóc przywrócić 

odczuwanie smaku jedzenia.

Niektóre leki do chemioterapii wywołują dolegliwości skórne dłoni 

2 Obrzęk powstający po chirurgicznym wycięciu węzłów chłonnych.
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i stóp (m.in. rumień o umiarkowanym nasileniu, obrzmienie, łuszcze-

nie się skóry), które bardzo przeszkadzają w codziennym życiu. Dr 

Giraud zaleca codzienny masaż skóry z użyciem olejków eterycznych: 

lawendy spiki (Lavandula spica), drzewa herbacianego i kocanki wło-
skiej, rozcieńczonych (10%) w oleju roślinnym.

W razie krwawienia z nosa warto zastosować olejek eteryczny z czyst-
ka ladanowego (Cistus ladaniferus): 2 krople nanieś na kawałek baweł-

nianego płatka kosmetycznego i posmaruj nozdrze. 

Alessandra Moro Buronzo
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Większość grzybów leczniczych 

posiada właściwości 

przeciwnowotworowe 

Aby zbierać grzyby, trzeba się na nich bardzo dobrze znać, w przeciw-

nym razie można się otruć. Grzyby cenione są głównie ze względów 

kulinarnych, tymczasem powinny zasługiwać na nieco więcej uwagi. 

Nie należą ani do zwierząt, ani do roślin, ale klasyfikowane są jako od-

rębne królestwo o nazwie Fungi, czyli grzyby. Zapraszamy na wywiad 

z Alainem Tardifem, naturopatą i mykologiem-pasjonatem.

Alain Tardif w roku 1996 został naturopatą, wcześniej zaś zdobył wy-

kształcenie z zakresu biologii i mykologii. Stosuje podejście holistyczne, 

jakie rozwinął na podstawie badania związków między energią a ma-

terią. Od dzieciństwa pasjonowały go grzyby. Napisał wiele książek, 

w tym dwie poświęcone mykoterapii. Obecnie jest przewodniczącym 

szkoły Académie européenne des médecines naturelles (z fr. Europej-

ska Akademia Medycyny Naturalnej).

Rośliny i Zdrowie: Czy Francja pomija leczniczą wartość grzybów? 

Alain Tardif: Francuskie środowisko medyczne w większości uważa, 

że grzyby nie mają walorów leczniczych. To brak wiedzy o właściwo-

ściach grzybów! We Francji z prawnego punktu widzenia nie można 

grzybów uznawać za leki, ale zalicza się je do suplementów diety. 
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Tymczasem są szeroko wykorzystywane w tradycyjnej medycynie ja-

pońskiej i chińskiej. Wiele krajów (w tym Tajwan, Rosja, USA, Brazylia) 

interesuje się grzybami pod względem naukowym i prowadzi liczne ba-

dania naukowe. Na szczęście mykoterapią interesuje się coraz więcej 

naturopatów. Większość grzybów leczniczych zawiera beta-D-glukan, 

składnik bardzo znany, który ma właściwości przeciwnowotworowe 

i immunostymulujące. 

RiZ: Porozmawiajmy najpierw o profilaktyce… 

A.T.: Niektóre grzyby mają znakomite właściwości antyoksydacyjne. 

Przykładem mogą być trzęsak morszczynowaty (Tremella fuciformis) 

i błyskoporek podkorowy, czyli chaga (Inonotus obliquus), bardzo 

przydatne w walce z wolnymi rodnikami, które przyspieszają starzenie 

się komórek organizmu. 

Trzęsak morszczynowaty to grzyb pochodzący z Japonii i Chin, gdzie 

stosowany jest w kuchni jako zagęstnik, w kosmetykach jako środek 

działający na skórę przeciwzmarszczkowo i antyoksydacyjnie. Stoso-

wany jest także wewnętrznie, w celu ochrony skóry i oskrzeli. Zaleca 

się go również w profilaktyce nowotworów. Z kolei dla osób z choro-

bą nowotworową polecany jest wspomagająco przy radioterapii. 

Błyskoporek podkorowy (chaga) to grzyb należący do farmakopei sy-

beryjskiej i indiańskiej. Ponieważ rośnie na brzozach, zawiera betulinę 

z brzozy. Ten grzyb przekształca betulinę w kwas betulinowy, który 

ma właściwości antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe. Grzyb ten 
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można wykorzystywać zarówno do celów profilaktycznych, jak i lecz-

niczych. Niekiedy nazywany jest „grzybem Sołżenicyna”, ponieważ 

ów słynny pisarz wspominał o nim w swojej książce pt. „Oddział cho-

rych na raka”.

Shiitake, inaczej twardnik japoński (Lentinula edodes), oraz maitake, 

inaczej żagwica listkowata (Grifola frondosa), to dwa grzyby o wła-

ściwościach pobudzających odporność oraz ogólnie stan organizmu, 

w szczególności stan mięśni. Oprócz tego regulują poziom glukozy 

i cholesterolu we krwi. 

Warto również wymienić kordyceps chiński (Cordyceps sinensis), który 

bardzo mocno wzmacnia ogólny stan organizmu i chroni układ odpor-

nościowy. Można go polecić do celów profilaktycznych. 

RiZ: Czy można stosować te grzyby równolegle z leczeniem przeciwno-
wotworowym?

A.T.: Oczywiście, są cennym uzupełnieniem. W żadnym razie nie 

mogą zastąpić alopatycznego leczenia przeciwnowotworowego, ale 

wzmacniają skuteczność tego leczenia i pozwalają zmniejszyć jego 

skutki uboczne. Grzyby i ich dawkowanie należy dobierać indywidual-

nie, zależnie od osoby i od rodzaju leczenia alopatycznego. 

RiZ: Jakie grzyby poleci Pan przy radioterapii?

A.T.: Ja polecam łączyć trzęsak morszczynowaty i błyskoporek podko-
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rowy (chaga). Chaga działa immunostymulująco i przeciwnowotworo-

wo, co wspomaga radioterapię. Ten grzyb jest oficjalnie zatwierdzony 

do leczenia nowotworów w Rosji, w Chinach i w Japonii. Jednak we 

Francji można go użyć tylko jako suplement diety, mimo iż naprawdę 

kuracja z użyciem grzyba chaga skutecznie działa silnie przeciwnowo-

tworowo. Dodatkowo ten grzyb ma jeszcze jedno interesujące działa-

nie: chroni śluzówkę jelitową. 

Z kolei trzęsak wpływa ochronnie poprzez swoje działanie antyoksy-

dacyjne oraz pozwala lepiej znosić skutki uboczne radioterapii. 

RiZ: A w przypadku chemioterapii?

A.T.: Reishi (Ganoderma lucidum), grzyb stymulujący układ immunolo-

giczny i wątrobę, pozwala wzmocnić działanie wątroby mocno obcią-

żonej chemioterapią.  Jeśli poziom płytek krwi na to pozwala, można 

zastosować łącznie grzyb chaga oraz Agaricus blazei, grzyb należący 

do Farmakopei Brazylijskiej, o silnych właściwościach immunostymulu-

jących. Jednak taka kuracja wymaga stałego monitorowania stanu 

krwi, ponieważ grzyb chaga rozrzedza krew. 

RiZ: Komu można polecić profilaktyczne kuracje z zastosowaniem 
grzybów?

A.T.: My wszyscy możemy korzystać z dobroczynnych właściwości 

grzybów. Do celów profilaktycznych można robić przerywane, 1-mie-

sięczne kuracje, co kwartał lub co pół roku, naprzemiennie dobierając 
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różne grzyby. Z kolei u osób stosujących leczenie przeciwnowotwo-

rowe kurację z użyciem grzybów można stosować przez 6 miesięcy. 

Jednak w każdym przypadku, także do celów profilaktycznych, kura-

cja powinna być dobrana indywidualnie, ponieważ grzyby mają silne 

działanie. Dlatego zawsze koniecznie trzeba się skonsultować ze spe-

cjalistą wykształconym w zakresie mykoterapii. 

RiZ: Domyślam się, że podobnie jak wszystkie substancje czynne, nie-
które grzyby mają skutki uboczne i stąd ograniczenia w ich stosowa-

niu?

A.T.: Rzeczywiście tak jest. Grzyb chaga rozrzedza krew, więc nie 

mogą go stosować osoby chore na hemofilię i osoby z zaburzeniami 

krzepnięcia krwi.

Raz na 10 000 przypadków shiitake i maitake mogą wywołać alergie 

skórne. Jeśli taka alergia wystąpi, należy natychmiast je odstawić. 

Grzyby są przeciwwskazane dla osób cierpiących na zapalenie stawów 

i na dnę moczanową, ponieważ zwiększają poziom kwasu moczowe-

go w stawach. 

RiZ: Czy dla naszego zdrowia wystarczy kulinarne zastosowanie grzy-
bów?

Codzienne jedzenie shiitake byłoby raczej męczące pod względem 

smakowym. Poza tym grzyby zawierają włókna, których w większości 
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nie trawimy i mogą wywoływać dolegliwości jelitowe. Dlatego lepiej 

stosować grzyby w kapsułkach lub wyroby płynne, np. dobrze przy-

swajalne maceraty. 

RiZ: Czy można samodzielnie zbierać grzyby i samodzielnie się nimi 
leczyć?

A.T.: Nawet jeśli natkniesz się w lasach na shiitake lub, co się zdarza 

bardzo rzadko, na grzyb chaga, lepiej nie próbuj robić z nich samo-

dzielnie żadnych proszków. Producenci suplementów diety mają spe-

cjalnie opracowane procesy produkcji, określające restrykcyjne warun-

ki suszenia grzybów i ich przechowywania. 

Dokonując zakupu, wybieraj grzyby całe, ekologiczne. To ważne, aby 

uniknąć ryzyka, że w grzybach będą metale ciężkie, syntetyczne leki, 

środki owadobójcze itd. Dziko rosnące grzyby czasem zawierają bar-

dzo wysoki poziom metali ciężkich.

RiZ: Lepsze są całe grzyby czy grzybnia?

A.T.: Całe grzyby mają lepsze działanie lecznicze. Z grzybnią wiąże się 

wiele problemów, począwszy od jej składu. Obecnie wszystkie ofero-

wane w sprzedaży grzybnie są uprawiane na substratach: na sprosz-

kowanym drewnie lub sproszkowanej słomie, na otrębach ryżowych 

lub na sproszkowanym ryżu… Przy produkcji na wielką skalę produ-

cenci nie są w stanie oddzielić grzybni od substratu… Wszystko jest 

więc pomieszane… I ostatecznie w produkcie końcowym jest bardzo 
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mało substancji, na której nam zależy, ponieważ produkt w większo-

ści zawiera do niczego nam niepotrzebne cząstki drewna lub ryżu. 

I jeszcze jedno, grzybnia danego grzyba może być „zanieczyszczona” 

grzybnią innego gatunku grzyba. O ile dwa grzyby łatwo odróżnić, od-

różnienie dwóch grzybni jest dużo bardziej skomplikowane. Większość 

badań oceniających skuteczność grzybów przeprowadzono na całych 

grzybach. Dlaczego więc mielibyśmy się zadowalać jedynie grzybnia-

mi? 

Borowiki i boczniaki wciąż nas zaskakują 

Nasze lokalne grzyby nie mają co prawda właściwości wprost przeciw-

nowotworowych, jednak nie są pozbawione walorów leczniczych. 

Borowik szlachetny (Boletus edulis) zawiera bardzo dużo antyoksyda-

cyjnego selenu oraz immunostymulującego i przeciwwirusowego ger-

manu. Dodatkowo wpływa stymulująco na mózg i ochronnie na mi-

krokrążenie krwi. 

Z kolei boczniak mikołajkowy (Pleurotus eryngii) działa antycholeste-

rolowo, hipoglikemizująco, hipotensyjnie i pomaga schudnąć.

Wywiad przeprowadziły  
Alessandra Moro Buronzo i Anne de Labouret
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