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OD AUTORA

Z całego serca wierzę, że dobre jedzenie, świeże  potrawy i zioła 
potrafią zapewnić nam zdrowe, szczupłą sylwetkę i długie życie. 
Naturalne produkty, zioła, przyprawy jakie dała nam matka natura są 
wspaniałą tarczą, która może chronić nasze ciała i umysł od 
negatywnych skutków życia w dzisiejszej szybkiej cywilizacji. 
Dlatego, bardzo się cieszę i jestem szczęśliwa, że mogę oddać tę 
książkę, pełną wspaniałych ziół, wskazówek i przepisów na ich 
przyrządzenie.
Oczywiście, że w wielu przypadkach nie mamy wpływu co dzieje się 
wokół nas, ale sami decydujemy o tym, co nakładamy na widelec. 

Katarzyna Gurbacka
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WSTĘP

Zioła znane są człowiekowi od początków ludzkości. Dziś bywają 
niedoceniane, pomijane podczas spacerów po parku czy łąkach. Rosną 
pospolicie, często uznawane za chwasty. Ich znaczenie przestaje być 
tak ważne jak przed wiekami, kiedy to zioła chroniły ludzi nie tylko 
przed chorobami, ale także złymi mocami, wypędzały duchy, 
nadawano im niezwykłych właściwości. 

Rzadko uświadamiamy sobie, że większość współczesnych leków, 
dostępnych w pobliskiej aptece jest mieszanką ziół‚ lub zawiera je w 
swoim składzie. Oczywiście w dużo niższej dawce niż te z łąki, no i z 
mnóstwem wypełniaczy niekoniecznie dla nas zdrowych. 

Zbieranie roślin zielarskich, suszenie owoców lub liści powoli zanika. 
Odradza się tylko w świadomości pasjonatów i zbieraczy, którzy 
doceniają ich walory. Wieki temu, ludzie zmuszeni byli żyć w pełnej 
symbiozie z naturą,  korzystać z jej darów. Nauczyli się rozpoznawać 
zalety wielu roślin i dzięki temu udawało się im przetrwać choroby 
oraz zaleczać dolegliwości. Jakże cenna to wiedza i umiejętność

Polska bogata jest w wiele gatunków roślin, które charakteryzują się 
leczniczym działaniem.

Nietrudno nauczyć  się rozpoznawać zioła, sadzić je w własnych 
ogródkach, zbierać i suszyć. 
W bardzo łatwy sposób naturalne suszki mogą zastąpić chemiczne  
dodatki do jedzenia, wzbogacające smak i aromat potraw.Te dla 
naszego organizmu są zupełnie bezwartościowe i nie wnoszą nic poza 
dodatkowymi kaloriami i toksynami którymi dodatkowo obciążamy 
naszą wątrobę.
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W procesie odchudzania, zioła odgrywają bardzo istotne znaczenie. 
Regularne stosowanie naturalnych roślin wspiera przemianę materii 
oraz reguluje procesy trawienne, a w konsekwencji sprzyja utracie 
zbędnych kilogramów. 

Nie potrzeba przy tym wyjątkowej wiedzy, czasu lub nadzwyczajnych 
środków finansowych. Wystarczą chęci i odrobina pasji, a natura 
otworzy przed nami. 

Wystarczy, że codziennie będziemy dodawać je do tego co jemy, a na 
efekty nie trzeba będzie długo czekać. 
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Pokrzywa zwyczajna

Jak działa na odchudzanie?

O pokrzywie popularnie mawia się, że czyści krew i słusznie bo 
zawiera kopalnię zdrowych składników. Jest lektyna, kwasy 
organiczne, lecytyna, chlorofil, betakaroten, wit C, oraz potas, wapń, 
żelazo i fosfor. Zawiera także wit K i B2, kwas krzemowy i 
pantotenowy. Tak bogaty skład  działa moczopędnie i pomaga w 
        8

Pokrzywa zwyczajna wciąż jest pomijana i traktowana jak zwyczajny 
chwast. Rośnie samotnie i dziko, a zwraca naszą uwagę wyłącznie gdy 
poparzy. Tylko niektórzy potrafią docenić jej niezwykłe, lecznicze 
właściwości. Znana już w starożytności gdzie przypisywano jej 
magiczne i cudowne moce. Mało kto wie, ale pokrzywa była niegdyś 
używana także do wyrabiania tkanin, lin i sieci rybackich.

Mimo że pokrzywę na terenie Polski spotka się niemal wszędzie, jest 
używana niezwykle rzadko.



wydalaniu toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. Jest to 
niezwykle cenne w procesie odchudzania, ponieważ reguluje 
metabolizm. Każdy kto ma jakiekolwiek problemy z wypróżnianiem 
się powinien dodawać to zioło do codziennych dań. Pokrzywa 

przyśpiesza również trawienie 
ciężkostrawnych pokarmów, 
działa żółciopędnie oraz 
wzmacnia organizm i 
odporność. 

Oprócz właściwości 
odchudzających pokrzywa 
działa na cały nasz organizm.  
Bogaty skład pokrzywy 
przyczynia się do produkcji 

czerwonych krwinek i działa przeciwkrwotocznie. Zmniejsza ponadto 
poziom cukru we krwi. 

Ze względu na wygląd liści łatwo skojarzyć, że pokrzywa jest także 
cennym ziołem do pielęgnacji włosów. Pomaga w problemach 
przetłuszczającej się skóry głowy, przy łysieniu oraz kłopotach z 
łupieżem.

        9



Jak stosować pokrzywę?
Pokrzywa ma niemal nieograniczone możliwości zastosowania. 
Zrywa się wyłącznie młode listki z czubków rośliny. Można ją 
spożywać na surowo, dodając ją do sałatek. Wystarczy wcześniej 
sparzyć ją wrzątkiem, aby w czasie jedzenia nas nie poparzyła.  
Można liście zjadać w całości, można także je posiekać. 
Ja dodaję listki pokrzywy zamiast szczypiorku do jajecznicy, frittaty i 
omletów. Smakują wówczas wybornie.
Bardzo cenny jest jej także sok z pokrzywy, który otrzymuje się po 
przeciśnięciu rośliny przez maszynkę do mięsa. 
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Tak przygotowany napój nie ulegnie zepsuciu nawet przez kilka dni, 
bez konieczności dodawania np. spirytusu. Warto przygotować sobie 
kurację z sałatki z pokrzywy,  z odrobiną mniszka lekarskiego. Taki 
zabieg powinien trwać 15 dni i rozpocząć od jednej łyżki stołowej 
siekanej pokrzywy, a zakończyć na  15 łyżkach dziennie. To 
doskonały sposób na pozbycie się toksyn, które zalegają w naszym 
organizmie. 

Najprostszym sposobem na przygotowanie pokrzywy jest herbatka z 
pokrzywy. Wrzucamy garść zielonych świeżych listków do szklanki i 
zalewamy je gorącą wodą. 
Aby ją przechować na zimę można wysuszyć jej listki. Suszoną 
pokrzywę stosujemy tak samo jak świeżo zerwaną.

Z pokrzywy można także wykonać odwar i nalewkę. Robi się to z 
korzenia rośliny. W pierwszym przypadku drobno posiekany suszony 
korzeń  zalewamy pół litrem wody i gotujemy przez 5 minut. Do 
przyrządzenia nalewki niezbędna będzie wódka, którą zalewamy 2 
czubate łyżki ususzonego korzenia. Po 7 dniach nalewka jest gotowa. 
Taką nalewkę wykorzystuje się   w chorobach reumatycznych do 
nacierania zaatakowanych miejsc

Stosowanie pokrzywy jest na ogół bezpieczne, rzadko kiedy wywołuje 
działanie alergiczne.
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Babka płesznik
Ziele to pochodzi z obszaru Morza 
Śródziemnego, w Polsce ma kuzynkę, babkę 
lancetowatą. Spotyka się ją  od kwietnia do 
maja. Najcenniejszym  składnikiem tego zioła 
są drobne owoce.  Bogate w śluz i glikozydy 
irydowych świetnie hamują apetyt, regulują 
wypróżnianie i są świetnym lekarstwem na 
zaparcia. 

Jak działa na odchudzanie?

Śluzy zawarte w owocach babki są wielocukrami, które w przewodzie 
pokarmowym nie ulegają wchłanianiu lub rozkładowi, ponieważ nie 
mają odpowiedniego enzymu.  Nasiona zmiękczają konsystencję masy 
jelitowej i zwiększają jej objętość. Nasila to ucisk na ścianki jelit, co 
poprawia ich perystaltykę i ułatwia oraz przyspiesza wypróżnianie. 

Nasiona babki silnie pochłaniają wodę, pęcznieją i wypełniają żołądek, 
co sprawia, że nie jesteśmy głodni. Nasiona przyjęte na 3 godziny 
przed posiłkiem sprawią, że zwiększy się uczucie nasycenia i zjemy 
mniejszą porcję. Nasiona babki płesznik, mają działanie silnie 
przeczyszczające. 
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Jak stosować ?
Najmniej kłopotu sprawia przygotowanie naparu. Należy zalać 1 
szklankę suszonych liści wrzącą wodą , a po 15 minutach jest już 
gotowy do spożycia. Pijemy 1 szklankę 3 razy dziennie. 
Nasiona można spożywać bezpośrednio do ust popijając jedną łyżkę   
nasion 1,5 szklanką wody. Spożywając babkę należy przyjmować 
około 2,5 litrów wody na dzień. Nie należy przyjmować babki tuż 
przed snem.
Ponieważ jest to zioło silnie przeczyszczające należy uważać, aby go 
nie przedawkować, ponieważ może to doprowadzić do biegunki.  
Zioła nie należy spożywać wraz z innymi lekami przeczyszczającymi. 
Jak w przypadku innych ziół i preparatów‚ mających działanie 
przeczyszczające, nie wolno jej stosować długotrwale.
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Czarny bez

Bez czarny posiada długą historię Wiążą się z nim legendy, a nawet 
wierzenia zabobonne. Jest jedną z najstarszych roślin leczniczych. 
Znany już od czasów prehistorycznych i otaczany wyjątkową czcią. 

Surowcem leczniczym są zarówno kwiaty, owoce jak  i kora bzu 
czarnego. Zbiór kwiatów przypada na okres letni, natomiast owoce 
zrywa się jesienią. Kwiaty suszy się, natomiast z owoców wykonuje się 
syrop lub sok. Białe kwiatki bzu czarnego są bogate we flawonoidy. 
Zawierają rutynę kemferol, kwercyty i izokwercytynę. Są bogatym 
źródłem kwasów wielofenolowych, kwasów organicznych, (ferulowy, 
jabłkowy, octowy, walerianowy)  znacznych ilości soli mineralnych.
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Jak działa na odchudzanie?
Kwiaty bzu czarnego działają 
moczopędnie i napotnie a owoce 
oczyszczają krew. Składniki aktywne 
bzu czarnego działają 
przeczyszczająco, co ułatwia 
wypróżnianie i regulację przemiany 
materii.  Odwary z owoców i kory bzu 
czarnego regulują trawienie i pomagają się wypróżniać.

Jak stosować ?

Czarny bez można przygotować na kilka sposobów. Łatwo przyrządzić  
napar, suszone kwiaty zalewa wrzącą wodą i  odstawia na 15 minut. 
Po tym czasie nadaje się do picia. Podobnie nieskomplikowanie 
wykonuje się tzw. odwar z dojrzałych owoców. Około 1-2 łyżek 
owoców należy zalać szklanką gorącej wody i gotować 5 minut. 

Warto spożywać odwar jeden raz w ciągu dnia, w ilości ok. pół 
szklanki taka ilość ma działanie moczopędne i przeczyszczające. 
Z owoców czarnego bzu przygotowuje się także sok, który działa na 
pierwsze objawy przeziębienia. Działa także antywirusowo i podnosi 
odporność organizmu. 
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Dojrzały czarny bez może być spożywany nawet codziennie. Uważać 
należ jedynie na niedojrzałe owoce, które są toksyczne i mogą 
wywołać nudności i biegunki.
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Dziurawiec
Dziurawiec zwyczajny występuje pod 
kilkoma nazwami, z których 
najpowszechniejszym jest ziele 
świętojańskie lub ziele Św. Jana. Z 
obserwowanych pod światło liści, 
widać maleńkie dziurki, które 
wypełnione są olejkiem lotnym, który 
ma delikatny,  balsamiczny zapach. 
Już w starożytnych książkach 
leczniczych dziurawiec uznawany był 
za jedno z najcenniejszych ziół pełne 
cudownych właściwości.

Dziurawiec powinien stać się obowiązkowym wyposażeniem naszych 
domowych apteczek, nie tylko ze względu na jego znakomite 
właściwości lecznicze, ale także na pewne skłonności związane z 
odczynieniem złych mocy. W niektórych rejonach do dziś  wierzy się w 
jego ochronne działanie przed piorunami. Dziurawiec nie jest 
wymagający. Można go uprawiać samodzielnie w ogródku czy na 
balkonie.

Jak działa na odchudzanie?

Dziurawiec bywa chwalony jako ziele o szerokich właściwościach 
leczniczych, pomagający w najrozmaitszych dolegliwościach. Znane 
jest jego działanie regulujące procesy trawienne. To doskonały środek  
moczopędny i żółciopędny, przywracający równowagę w przewodzie 
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pokarmowym. Dziurawiec usuwa z organizmu uboczne produkty 
przemiany materii i zapobiega tworzeniu się kamieni moczowych. 
Pomaga przy osłabieniu wątroby, pierwszych objawach kamicy 
żółciowej oraz nerkowej. Jest bardzo cenny w leczeniu zaburzeń 
układu trawienia. 
Oprócz tego, że wspomaga układ pokarmowy, dziurawiec zawiera 
hiperycynę, ksantony i floroglucyny, które działają przeciw 
depresyjnie i uspokajająco. Doskonale wycisza i poprawia nastrój. 
Dodaje energii i poprawiają samopoczucie.
Wspomaga organizm i dodaje witalności. Jest szczególnie cenny dla 
kobiet podczas zmian hormonalnych. Wyciągi z dziurawca działają 
antywirusowo i antybakteryjnie. 

Przeciwwskazania

Dziurawiec zwiększa naszą wrażliwość na światło, dlatego należy 
ograniczyć przebywanie na słońcu, ponieważ możemy narazić ciało na 
poparzenia. Ponadto kuracji ziołowej nie powinno się łączyć z lekami 
antydepresyjnymi, antykoncepcyjnymi, przeciwmigrenowymi. Nie 
należy także podawać go dzieciom do 7 roku życia.
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Kminek
Kolejna roślina rosnąca pospolicie w Polsce, 
Francji czy w Niemczech. Kminek można  
spotkać na pastwiskach i polach. Sadzi się 
go również w ogrodach. 
Najprawdopodobniej lecznicze działanie 
zostało odkryte w Niemczech i stamtąd 
właśnie pochodzi jego nazwa. To roślina  o 
bardzo długich tradycjach. Znana była już w 
Arabii, Egipcie oraz w Rzymie. Istnieje kilka 
odmian kminku, jednak największe 
właściwości smakowe i lecznicze posiada 
kminek zwyczajny, którego pokaźną 
plantację spotkamy na Żuławach Wiślanych. 
Najbardziej powszechną odmianą w Polsce 
jest kminek kończewicki. Niegdyś wierzono, że roślina odstrasza złe 
duchy. Dla bezpieczeństwa noszono go w woreczku na piersi. Czasem 
wchodził także w skład naparów i eliksirów miłosnych. 

Kminek znany jest najbardziej jako przyprawa. Powszechnie 
stosowany jako naturalny wzmacniacz smaku do wędlin, kiełbas mięs, 
serków itp. 

Jak działa na odchudzanie?
Kminek stosowany jest jako przyprawa do potraw, nadająca im 

aromatu. Łatwo go zastosować w kuchni. Bardzo korzystanie wpływa 
na metabolizm, reguluje procesy przemiany materii, wzmaga 

aktywność enzymów żołądkowych. Wykazuje także silne działanie 
        19



wiatropędne, a także moczopędne. Zabija bakterie i leczy stany 
zapalne. Pomaga trawić nawet ciężko strawne potrawy. Wśród 

niektórych osób wciąż istnieje przekonanie, że spożywając kminek 
żadna potrawa nie powinna nam zaszkodzić. 

Inne zastosowanie

Często podaje się go dzieciom na zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia. 

Podobne działanie wykazuje u osób w podeszłym wieku i tym grupom 
jest najczęściej polecana. Kminek posiada także niezwykłą własność 

mlekopędną. Sprzyja matkom karmiącym, pomagając gruczołom w 
produkcji mleka.

Jak stosować ?

W łatwy sposób z kminku można przyrządzić napar. Łyżeczkę 
zmiażdżonych owoców wystarczy zalać wrzątkiem i odstawić na 15 

minut. Zażywany po pół szklanki, 1-3 razy dziennie poprawia apetyt, 
działa rozkurczowo i wzmaga laktację u kobiet karmiących. Mniej 

znany jest  sposób przyrządzania wina kminkowego. Kilka łyżek 
owoców należy zalać białym winem i moczyć 14 dni od czasu do 

czasu wstrząsając. Dla dzieci warto przygotować kminek w postaci 
syropu. Najpierw trzeba jednak dokładnie zmiksować lub zmiażdżyć 

owoc, przecedzić i dodając miód podawać dzieciom.
Kminek może mieć pewne właściwości alergiczne, podobnie jak 

większość roślin z rodziny selerowatych. 
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Mięta pieprzowa

Mięty pieprzowej nie trzeba nikomu przedstawiać. To bardzo znana 

roślina, często używana w formie herbatki lub jako przyprawa 
poprawiająca smak i aromat mięs. Olejek miętowy, czyli mentol jest 

podstawowym składnikiem gumy do żucia. Szeroko wykorzystywana 
jest także w przemyśle cukierniczym oraz kosmetycznym (pasty do 

zębów, dezodoranty). Niezwykle orzeźwiająca, często dodawana do 
napojów i drinków, szczególnie w upalne dni.

Mięta pieprzowa jest nam znana już od XVII wieku. Została stworzona 

jako krzyżówka trzech innych odmian. To jedna z najstarszych roślin 
leczniczych. Wspominano o niej na łamach literatury, w mitologii 

greckiej, a nawet w czasach starożytnego Egiptu gdzie odcisnęła swój 
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ślad nawet na balsamowanych miętą mumiach. Nie jest osamotniona, 
istnieje ok 25 jej gatunków. 

W naszym kraju spotkamy aż 8 rodzajów. W Polsce zaczęto ją 

uprawiać po I wojnie światowej i ten dobry zwyczaj stosuje się z 
powodzeniem do dziś. Posiada charakterystyczny smak i aromat, 

przynosi orzeźwienie, a starożytni Rzymianie uważali także, że 
sprzyja myśleniu.

Jak działa na odchudzanie?

Z pewnością każdy słyszał o leczniczym działaniu rośliny. Zażywa się 
ją w postaci herbatek i powszechnie stosowana jest na dolegliwości 

żołądkowe. Podstawowe jej zadanie to ułatwianie trawienia. Dzięki 
takiemu działaniu spożywane przez nas pokarmy ulegają szybszemu 

przyswojeniu. Pomaga likwidować wzdęcia, gazy, odbijanie, 
nieprawidłową pracę pęcherzyka żółciowego. Ponadto bywa 

niezastąpiona przy dolegliwościach nerwowych, bezsenności, 
przeziębieniach itp. Może być także stosowana zewnętrznie przy 

swędzeniach lub podrażnieniach skóry. Sprzyja osobom chorującym 
na nadciśnienie. 
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Jak stosować ?

Można dodawać ją do sosów np. 
jogurtowych. Wspaniale smakuje z lodem i 

cytryną jako dodtaek do wody mineralnej.
Można z niej przygotować napar, który ma 

przyjemnie intensywny charakter. Można 
stosować ją w postaci świeżo suszonych 

liści. Przygotowanie naparu zajmuje 
zaledwie 15minut. 

Suszone liście zalewa się wrzącą wodą. W celach wzmożenia 

wydzielania żółci stosujemy 3 razy dziennie na godzinę przed 
posiłkiem. Natomiast w innych okolicznościach, popijamy napar po 

jedzeniu. W przypadku mieszanek inhalacyjnych, garść suszonych liści 
mięty zalewa się wrzątkiem i wdycha.  Mięta jest niezwykle łagodną 

roślina, nie wykazuje żadnych skutków ubocznych. Można ją zażywać 
bez obaw o własne zdrowie. Bez ograniczeń nie stosuje się tylko 

olejku miętowego, którego ponadto nie należy podawać dzieciom z 
obawy przed skurczem krtaniowym.
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Mniszek lekarski 
Największym atutem rośliny jest 

jego powszechność i łatwa 
dostępność. Rośnie niemal 

nieproszony w każdym ogródku, 
na łące i przydomowej działce. 

Regularnie ginie pod ostrzami 
kosiarki z braku świadomości, 

jak bardzo może być cenny. 
Wczesną wiosną masowo pojawia 

się obok dróg, na łąkach i 
wszędzie w zasięgu naszego wzroku. Gdy przekwita zmienia postać 

do białych, delikatnych kul, które fruwają na wietrze. Potocznie 
nazywany dmuchawcem, niegdyś 

w ludowych wierzeniach porównywano do nich męską wierność, która 
miała ulatywać w mgnieniu oka. Prawdopodobnie mniszek znany był 

już w starożytności, o czym napotykamy wzmianki, jednak nie była to 
roślina powszechnie stosowana. Jej lecznicze właściwości znane są 

dopiero od XII wieku. 

Jak działa na odchudzanie?

Mniszek charakteryzuje się zdrowotnym oddziaływaniem na układ 
trawienny, przede wszystkim wątrobę, drogi żółciowe i dwunastnicę. 

Wykazuje silne działanie żółciotwórcze i żółciopędne. Reguluje zatem 
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cały metabolizm. Wspomaga wydzielanie moczu, a także chroni nasz 

organizm przed cukrzycą. Dzięki właściwościom moczopędnym 
sprzyja wydzielaniu szkodliwych toksyn, jakie zalegają w naszym 

przewodzie pokarmowym. Działa oczyszczająco, ale także redukuje 
przyjmowanie tłuszczów oraz zmniejsza zaparcia i wzdęcia. Częste 

zażywanie rośliny sprzyja redukcji cholesterolu, a także nie dopuszcza 
do powstawania kamieni w pęcherzyku żółciowym.

Jak stosować ?

Odważniejsi i bardziej chętni do eksperymentowania skuszą się na 

sałatkę z mniszka, która jest powszechnie spożywana we Francji i w 
Niemczech. 

Wystarczy zebrać kwiaty, umyć i pokrajać dodając do nich czosnek 

oraz sos vinaigrette. 

W Polsce bardzo modne jest przyrządzanie miodu lub syropu z 
mniszka. W tym celu umyte kwiaty należy przesypać cukrem. Gdy 

roślina puści sok, dodajemy ok 50g spirytusu i ponownie posypujemy 
niewielką ilością cukru. 

Tak przygotowany syrop zażywamy w objawach przeziębienia, w 

dawkach 2-3 łyżeczek na dzień. W sposób tradycyjny można także 
przyrządzić napar, zalewając suchy korzeń wrzącą wodą. Po 15 

minutach nadaje się już do spożycia. Pijemy najlepiej rano i 
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wieczorem w dość dużych ilościach (ok. jednej szklanki). Możemy go 

także zażywać w postaci soku. Przeciśnięte przez maszynkę do mięs 
świeże liście puszczają sok, do którego dodajemy spirytus (w 

proporcjach 4/1 szklanki). 

Terapię rozpoczynamy od dawki 1 łyżeczki, następnie zwiększamy do 
3, a na końcu po 20 dniach zażywamy 3 razy dziennie jedną łyżkę 

stołową. Z mniszka można także sporządzać wina, co było niegdyś 
niezwykle popularne. 

Roślina nie wykazuje żadnych działań niepożądanych. Osoby z kamicą 

żółciową powinny jednak przed zastosowaniem skonsultować się z 
lekarzem.
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Tymianek
Tymianek najbardziej znany jest jako przyprawa 

pochodząca z rejonów Morza Śródziemnego. 
Słyszano o nim już w starożytności i to właśnie 

od tej pory stosowany jest jako lek. W dawnej 
Grecji tymianek był symbolem odwagi oraz siły i 

przyświecał rycerzom idącym na wojnę. 

Jak działa na odchudzanie?

Tymianek wykazuje silne działanie bakteriobójcze. Doskonale zwalcza 
pasożyty i drobnoustroje regulując przy tym prawidłową pracę układu 

pokarmowego. Należy do roślin, które wspomagają proces 
odchudzania. Dodawana do potraw w postaci przyprawy, głównie do 

mięs, pomaga w ich trawieniu, szczególnie w przypadku bardzo 
tłustych potraw. Ponadto przyśpiesza przemianę materii. Łagodzi 

efekt ciężkości po obfitych i tłustych daniach. 

Inne zastosowanie

Tymianek działa także wykrztuśnie oraz rozkurczająco. Polecany 

szczególnie w razie silnych wzdęć, gazów oraz nadmiernego 
wydzielania żółci. Roślina bywa także stosowana do zaleczania 

pierwszych objawów kataru, chrypki lub kaszlu. 
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Jak stosować ?

Tymianek można stosować do wszystkiego. Jako dodatek do każdego 
sosu, pieczonych mięs, pieczonych warzyw. W Sekretach Odchudzania 

znajdziesz wiele przepisów z wykorzystaniem tymianku.

Można także stnieje także możliwość przyrządzenia naparu z ziela 
tymianku. Jednym z najprostszych sposobów przygotowania naparu 

jest zalanie płaskiej łyżki suszonego ziela wrzącą wodą. Taki napój 
pijemy w bardzo niewielkich dawkach (ok 1/3 szklanki)  przed 

posiłkiem na pobudzenie apetytu oraz w przypadku problemów 
trawiennych, zaraz po jedzeniu.
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Aby zlikwidować chorobotwórcze bakterie zasiedlające jamę ustną, 
np. podczas anginy, przygotowujemy 1/5 łyżki ziela i 3/4 szklanki 

gotowanej wody. 

W trosce o skórę pomocna może się okazać kąpiel z tymianku. W tym 
celu 100 g ziela gotujemy w 4l wody, po 5 minutach przecedzamy i 

wlewamy do wanny. Kąpiel nie może trwać więcej niż 15 minut. 
Likwiduje bóle, działa przeciwzapalnie oraz odmładza. Tymianek 

pomaga ponadto likwidować łupież i wzmacnia włosy. Często 
spotykamy się również z kosmetykami 

o zapachu tymianku. Kosmetyki mają działanie lecznicze, choć do ich 
produkcji stosuje się wyłącznie olejek tymiankowy.

Roślina należy do bezpiecznych, nie ma żadnych przeciwwskazań do 

jej stosowania. Niektórzy są jednak zbyt wrażliwi na jej zapach i smak. 
Zawarty w niej tymol stanowi 20-50% składu.
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Krwawnik posposlity
Roślina spotykana na nieużytkach, która mimo 
swej niepozornej postaci posiada wiele 

właściwości leczniczych. Słyszano o niej już w 
starożytności. Słynęła wówczas za niezwykle 

cenny okład na gojące się rany. Nierzadko 
powstrzymywała krwawienie, stąd była pożądanym 

lekiem podczas walk i potyczek. Krwawnik 
zasiedla miejsca przydrożne, pola, rowy, drogi, 

łąki. Jego działanie lecznicze, choć w medycynie 
niekonwencjonalnej jest powszechnie znane, to 

jednak naukowo mało zbadane.

Jak działa ?

Legendy zawierają bardzo dużo informacji na temat właściwości 

leczniczych tego krzewu. Są to historie prawdziwe, potwierdzone 
faktami. Nie tylko Achilles cieszył się jej zbawiennym działaniem, choć 

łacińskie pochodzenie tego ziela przypisuje się greckiemu bohaterowi. 
Jak sama nazwa wskazuje, krwawnik jest bardzo skutecznym 

środkiem na gojenie się ran. 
Silnie oddziałuje na reperację tkanek, ma ponadto właściwości 

antyseptyczne, jak i przeciwzapalne. Sprzyja także gojeniu się 
oparzeń. Skutecznie służy również na zaburzenia czynności przewodu 

pokarmowego. Bywa bardzo często stosowanym 
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preparatem żółciopędnym,  a także w przypadku bóli, szczególnie 

menstruacyjnych. Jest pomocny w pierwszych objawach przeziębień. 

Należy mieć na uwadze, że krwawnik może pobudzać apetyt, 
równocześnie jednak poprawia procesy przemiany materii i przyczynia 

się poprawnego działania układu pokarmowego. Osoby odchudzające 
się powinny go stosować z rozwagą.

Jak stosować ?

Roślinę można stosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. 
Niezwykle łatwo przygotowuje się sok ze świeżego ziela. Wystarczy 

przemielić liście przez maszynkę do mięsa. Puszczą sok, który po 
odcedzeniu i dodaniu spirytusu pijemy 2 lub 3 razy dziennie w ilości  

1/4 szklanki. 
Napar przygotowuje się w sposób tradycyjny, zalewając susz wrzącą 

wodą i odstawiając na 15 minut. Liście potrafią zatrzymać krwawienie 
z nosa, a olejek eteryczny pomaga 

w zapaleniach stawów. Z rośliny przygotowuje się także wino w 
proporcjach 2 szklanki ziela na 6 szklanek białego, wytrawnego wina.

Inne zastosowanie

Krwawnik jest często stosowany w przemyśle zielarskim. Wchodzi w 

skład wielu mieszanek. Stosowany często w postaci maseczek i 
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okładów. Poprawia wygląd skóry i działa przeciwzapalnie. 

Ziele może być stosowane bez ograniczeń, jednak czasem wywołuje 
alergię, nawet podczas bezpośredniego kontaktu z rośliną. Nie 

powinien być zażywany przez kobiety ciężarne oraz karmiące piersią.
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Koper włoski
Koper włoski rośnie dziko 
we Włoszech, natomiast w 
Polsce należy do roślin 
uprawnych. Znany jest od 
czasów najdawniejszych. 
Wspomina się o nim nawet 
w Nowym Testamencie. Od 
zarania dziejów wierzono 
w jego cudowne 
właściwości. Kilka dni 
przed walką Gladiatorzy 
nacierali koprem swe zbolałe mięśnie z przekonaniem, że doda im 
mocy i wspomoże nadając sił witalnych. Podobnie jak w przypadku 
innych znanych ziół, tak i koper zasługiwał na swe zaszczytne miejsce 
wśród wierzeń ludowych. Uważano, że pomaga odstraszać złe duchy 
i rozwiązuje problemy miłosne oraz małżeńskie. Dziś trudno ocenić, 
ile w tym prawdy, jest jednak pewne, że roślina przynosi ulgę w 
dolegliwościach trawiennych. To nie wszystko, ponieważ sadzony przy 
klasztorach odznaczał się bardzo wszechstronnym działaniem 
leczniczym, o czym świadczy aż 200 udokumentowanych przepisów 
jego stosowania.

Jak działa ?
Owoce kopru słyną ze swych właściwości leczniczych. Pomagają 

głównie na niestrawności jelitowe, regulują trawienie, działają 
wykrztuśnie oraz wiatropędnie. Koper najczęściej podaje się małym 
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dzieciom w formie herbatek i naparów do picia, co likwiduje kolki i 
wzdęcia. 

Inne zastosowanie ?

Koper włoski jest niezwykle przydatny w dolegliwościach i bólach 

żołądkowych, skurczach oraz dla stłumienia czkawki, szczególnie u 
niemowląt. 

Koper włoski, o czym rzadko wiadomo, bywa także stosowany 
zewnętrznie na bóle klatki piersiowej, przy stłuczeniach, obrzękach 

czy urazach. Sprzyja kobietom w procesie laktacji.

Jak stosować ?
Koper włoski można jeść pieczony, tak jak proponuję w Sekretach 

Odchudzania. Można także z owoców kopru przygotować napar, łyżkę 
owoców zalewając wrzącą wodą. Roztwór można pić 2-3 razy 

dziennie po pół szklanki. Dzieciom podaje się zaledwie kilka łyżeczek. 
Istnieje także możliwość uzyskania wina koprowego. W tym celu 

należy zmielić 2 łyżki owoców i dolewając pół szklanki wody gotować 
prze kilka minut. Na koniec wszystko wlewamy do butelki białego, 

wytrawnego wina. 

Przy kłopotach z kolką jelitową oraz wzdęciach warto przygotować 
proszek z owoców (2-3 łyżki owoców) dodając niewielką ilość mleka 

        34



lub miodu. Koper włoski jest ponadto bardzo znaną przyprawą, 
dodawaną do mięs i potraw, a przede wszystkim przetworów, np. do 

kiszonych ogórków w celu wzmocnienia smaku.

Roślina należy do bardzo bezpiecznych i nie wykazuje  żadnego 
działania niepożądanego. Nie można przesadzać z olejkiem 

ograniczając jego regularne stosowanie.
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Melisa lekarska
Melisa jest rośliną rosnącą pospolicie w 
krajach basenu Morza Śródziemnego. U 
nas powszechnie niespotykana, lecz 
wszystkim doskonale znana. Stosowana 
głównie w postaci leczniczych herbatek. 
W starożytnej Grecji miała swe miejsce 
wśród mitów i legend. Według wierzeń 
była zielem miododajnym, a imię 
Melissa kojarzyło się nimfą, która 
opiekowała się Zeusem karmiąc go 
kozim mlekiem. Niewiele jest informacji 
na temat rośliny pochodzących wprost 
od naszych średniowiecznych mnichów 
zamieszkujących klasztory. Wiadomo jednak, że niegdyś z melisy 
wyrabiano wino, które leczyło duszności oraz astmę. 

Melisa rzeczywiście należy do roślin bardzo miododajnych, czego 
przykładem są zbierające się wokół nich pszczoły. Ziele wyczuwa się 
już z daleka po charakterystycznym, niezwykle intensywnym zapachu 
przypominającym cytrynowy aromat.

Jak działa na odchudzanie?
Melisa  jest roślinką, która doskonale uspokaja, a kiedy jesteśmy 
spokojni i zrelaksowani, nie podjadamy.   Często zapomina się 
jednak, że pomaga także na zaburzenia trawienia. Leczy wzdęcia, 
nasilone oddawanie gazów, czkawkę oraz ogólną niestrawność. 
Może być stosowany jako środek wspomagający odchudzanie. 
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Inne zastosowanie
Melisa ma także istotne znaczenie w trudnościach z zasypianiem, 
działa przeciwwirusowo oraz antybakteryjnie, a nawet napotnie. 

Jak stosować ?
Melisę można dodawawać jako skłądnik napojów. Do szklanki 
wkładamy garść melisy, dodajemy wodę mineralną i kostki lodu. 
Wspaniel gasi pragnienie.
Można również wykorzystać jako napar.
Do przygotowaniu napary z melisy potrzeba 1 łyżki ususzonych ziół, 
którą zalewamy wrzątkiem (1 szklanka) i odstawiamy na pól godziny. 
Po tym czasie przecedzony roztwór gotowy jest do spożycia. 
Popijamy pół szklanki 2-3 razy dziennie.
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Innym sposobem jest przygotowanie wina melisowego. Jego receptura 
sięga czasów średniowiecza. Około 50 g świeżych liści należy zalać 
butelką półwytrawnego białego wina  i odstawić na 3 doby. Pijemy w 
takiej ilości oraz częstotliwości, jak napar. Wino działa głównie 
rozkurczowo oraz na pobudzenie trawienia. Melisa może być także 
stosowana zewnętrznie, w postaci okładów na wypryski, przy 
grzybicznych dolegliwościach skórnych, opryszczce, a nawet 
ukąszeniach owadów.
Zażywanie melisy nie wiąże się z żadnymi skutkami ubocznymi. 
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Szałwia lekarska

Szałwia lekarska nie należy do 
naszych rodzimych ziół. Pochodzi z 
terenów śródziemnomorskim i 
wcześniej znana była Grekom, aniżeli 
ludziom zamieszkującym europejski 
kontynent. Pierwsi jej zalety docenili 
Hipokrates, Pliniusz oraz inni wielcy 
znawcy. Sama nazwa rośliny 
bezpośrednio łączy się z 
właściwościami leczniczymi, 
ponieważ „safoare” oznacza 
uzdrawiać. Z zielem wiąże się także 
wiele magicznych praktyk oraz 
wierzeń. Sądzono, że odstrasza demony, a rosnąc w ogrodzie 
przynosi szczęście domownikom. Niektórzy przepowiadali, że 
przynosi nieśmiertelność. Łatwo zatem ocenić, jak ważne znaczenie 
jej przypisywano. 

Jak działa na odchudzanie?
Roślina wykazuje silne działanie lecznicze. Bardzo pomocna podczas 
kłopotów trawiennych, jak wzdęcia, nadmierne oddawanie gazów oraz 
odbijanie. Szałwia działa przeciwpotnie, bakteriobójczo oraz 
przeciwzapalnie. 
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Inne zastosowania 
Bywa także chętnie stosowana w zapaleniach gardła, dziąseł, 
migdałków oraz owrzodzeniach. Szałwia jest bardzo cenioną 
przyprawą.

Na jej bazie powstaje także wiele leków ziołowych, syropów oraz 
kosmetyków. Należy pamiętać, że zawiera w swym składzie masę 
cennych witamin, kwasów organicznych oraz soli mineralnych. 
Badania wykazały, że korzystnie wpływa także na naszą pamięć. Nie 
bez znaczenia przypisano jej dumny przydomek: lekarska. 

Jak stosować ?
Dla zaleczenie zaburzeń 
trawiennych, głównie w czasie 
kłopotów żołądkowych, 
wskazane jest spożywanie naparu 
z szałwii. W tym celu szklanką 
wrzącej wody zalewamy łyżeczkę 
ususzonego ziela. Pijemy pół 
szklanki trzy razy w ciągu dnia. 
Warto pamiętać o okładach z 
szałwii lub leczniczych kąpielach. 
To doskonały sposób na złagodzenie bólów stawów, mięśni a także 
zlikwidowanie egzemy. Można ponadto zaparzone liście zawinąć gazą 
lub bandażem i przyłożyć do bolącego czy oparzonego miejsca.
Dla ograniczenia ewentualnych skutków ubocznych, kuracji z szałwii 
nie należy stosować zbyt długo. Trzeba przy tym pamiętać, że olejek 
eteryczny nie powinien być stosowany zażywany, ponieważ może mieć 
negatywne działanie na układ nerwowy.
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Morszczyn 
pęcherzykowaty 

Roślina pochodzi z terenów 
śródziemnomorskich. Występuje głównie w 
zimnych wodach. Potrzebuje czystego 
środowiska, dlatego nie można go już 
spotkać w Morzy Bałtyckim, a jeśli się 
pojawi, to rzadko i na krótko. Należy do 
bardzo leczniczych roślin. Zbierane są 
szczególnie wyrzucane na brzeg plechy. 
Zawiera w sobie liczne sole mineralne, witaminy, jest bogaty w związki 
sodu oraz selenu. W naszym kraju popularny jest głównie w postaci 
gotowych preparatów, a nawet maści i kremów. Najlepsze działanie 
wykazuje w formie naturalnie ususzonych liści.

Jak działa na odchudzanie?
Morszczyn jest bogaty w związki jodu, które stymulując hormony 
tarczycy regulują przemianę materii. To roślina, która polecana jest 
podczas terapii odchudzających, ponieważ zawiera w swym składzie 
śluzy. Pochłaniają one wodę i zwiększają objętość pokarmów, a co się 
z tym wiążę, szybko wywołują uczucie sytości. To zatem doskonały 
sposób na zmniejszenie apetytu. Pomagają ponadto w wypróżnianiu, 
zwalniają zawartość jelit, likwidują zaparcia. 
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Inne zastosowania 
To jeszcze nie koniec jego zdrowotnego działania, ponieważ mają 
właściwości przeciwzapalne, zapobiegają miażdżycy tętnic oraz 
ograniczają gromadzeniu cholesterolu we krwi.

Morszczyn pęcherzykowaty jest bogatym źródłem mikroelementów, 
dla osób będących na diecie oraz odbywających długotrwałe terapie. 
Prowadzone niedawno badania wykazały, że glon pozytywnie 
oddziałuje także na skórę, poprawia cerę, elastyczność naskórka, jest 
cenny dla naturalnego kolagenu.

Jak stosować ?
Napar z glonu przygotowuje się w sposób tradycyjny, zalewając 
sproszkowaną i ususzoną roślinę szklanką wrzącej wody. Tak 
przygotowany roztwór zażywamy 1-3 razy dziennie.

Kąpiel z dodatkiem morszczynu będzie natomiast dobrze wpływała na 
skórę, uelastyczni, zlikwiduje cellulitis oraz rozstępy. Jest także 
lekiem na bóle reumatyczne, zmęczone stawy oraz suchość skóry. W 
tym celu w woreczku bawełnianym należy umieści kilka liści rośliny, a 
następnie lekko ściskając używać go jak gąbki. 

Warto spożywać go w postaci surowej, posiekanej, dodając do zup, 
kanapek oraz wszelkiego rodzaju potraw.
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Przeciwwskazania
Morszczyn jest rośliną o niezliczonej ilości zalet, jednak jego 
stosowanie powinno się odbywać rozważnie. W niektórych 
przypadkach algi mogą wywoływać trądzik oraz nietolerancję 
objawiającą się zwiększeniem gruczołu tarczowego. Nie powinien być 
zażywany przez kobiety  w ciąży.
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Orzech włoski
Drzewo rosnące dziko na terenach całej Azji. W Polsce początkowo 
sadzone jako ozdobne. Dopiero później zaczęto zwracać uwagę także 
na jego smaczne i zdrowe owoce. Może osiągać wiek nawet 400-500 
lat. W czasie ostrych i bardzo mroźnych zim narażone jest na 
zmarznięcie, dlatego rzadko osiąga tak poczciwy wiek. Dziś łatwo go 
spotkać w niejednym polskim ogrodzie. Szanowane jest głównie za 
smak orzechów, jakimi licznie nas obdarowuje.

Jak działa na odchudzanie?

 Od dawna wiadomo, że liście przyczyniają się do zwalczania nieżytów 
żołądka oraz biegunki. Mogą być zatem stosowane także w procesie 
odchudzania w celu regulowania przemiany materii i gospodarki 
pokarmowej. Ponadto posiadają niezwykłą zaletę oczyszczania krwi z 
toksycznych związków. 

Inne zastosowania 
Dopiero niedawno odkryto bardzo cenną właściwość leczniczą 
zarówno liści, jak i owoców. Francuscy naukowcy zaobserwowali, że 
zawarty w nich juglon wykazuje działanie antynowotworowe. Działa 
także bakteriobójczo, przeciwzapalnie i ściągająco, dzięki czemu 
hamują krwawienie. Warto mieć świadomość, że orzech włoski jest 
bogaty w duże ilości tłuszczów. Już  20 sztuk orzecha może 
zaspokoić naszą dzienną dawkę tłuszczów.
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Jak stosować ?

W celu usunięcia objawów niestrawności, nieżytach żołądka czy jelit 
stosuje się napar pijąc 3-4 razy dziennie. Około 400 ml wrzącej wody 
zalewamy 1 łyżkę ususzonych liści. 

Aby pozbyć się zapalania gardła napar stosujemy do płukania jamy 
ustnej. Roztwór używamy także zewnętrznie 
w formie okładów na trądzik, wypryski, a nawet przy nadmiernej 
potliwości.

Powszechnie wyrabia się również wino orzechowe, popularnie 
nazywane „orzechówką”. Tym razem około 50 g. liści wkładamy do 
butelki czerwonego wina, mieszamy i odstawiamy na 10 dni, by po 
upływie tego czasu dosypać 100 g cukru. Po 5 dniach pijemy w 
małych ilościach kilka razy dziennie. 

Innym sposobem przyrządzenia leczniczego płynu jest nalewka na 
orzechach. Trzydzieści świeżych, zielonych orzechów kroimy na osiem 
części i zalewamy wódką (1 litr). Po 4 tygodniach zażywamy na 
niestrawność pokarmową.

Orzech włoski jest rośliną bardzo bezpieczną i nie ma żadnych obaw 
w jej stosowaniu. Do tej pory nie zaobserwowano działania 
ubocznego, dlatego uznaje się, że wszelkie środki na bazie orzecha 
mogą być spożywane bez ograniczeń.
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Rumianek pospolity
Trudno spotkać takie europejskie ziele, 
które byłoby starsze od rumianku. 
Wzmianki na temat tej rośliny można 
odnaleźć jeszcze w czasach 
prehistorycznych, kiedy powstawały 
pierwsze księgi lecznicze i botaniczne. Z 
rumiankiem także związanych jest wiele 
podań i wierzeń magicznych. Miał 
odstraszać demony oraz nadawać 
uzdrawiającą moc, przy czym nie bez 
znaczenia był moment jego zerwania. Rósł przy klasztorach jako 
roślina ozdobna. Bardzo często spotyka się go w Polsce na polach, a 
także na plantacjach, ponieważ należy do roślin często 
wykorzystywanych w przemyśle.

Jak działa na odchudzanie?
Roślina powszechnie stosowana jest dla zaleczania wzdęć, 
nadmiernego oddawania gazów oraz przy ogólnej niestrawności, 
nieżytach żołądkowo-jelitowych, infekcji dróg moczowych itp. 
Rumianek ma ponadto działanie rozkurczowe. Reguluje pracę 
wszystkich narządów układu pokarmowego. 
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Inne zastosowanie
Może być także stosowany w stanach napięcia nerwowego, ponieważ 
łagodzi i niweluje stres. Najczęściej używany jest w formie okładów, 
ponieważ sprzyja gojeniu się ran, a także likwiduje stany zapalne i 
uporczywe swędzenie skóry, a nawet odleżyny. Warto zaznaczyć, że w 
niektórych krajach zwyczajem jest profilaktyczne popijanie rumianku 
zamiast herbaty

Jak stosować?
Rumianek jest stosowany na bardzo wiele sposobów. Jest przy tym 
najczęściej używaną  w przemyśle rośliną, której skład jest podstawą 
wielu preparatów leczniczych, kosmetyków itp. 
Miłośnicy niestandardowych smaków używają go także do potraw. 
Powszechnie nabywa się go w formie herbaty ziołowej. 
Warto jednak samodzielnie przygotować napar z rumianku, ponieważ 
nie jest to trudne zadanie. Dwie łyżki kwiatów zalewamy 400 ml 
wrzącej wody, a następnie parzymy pod przykryciem i spożywamy 
kilka razy dziennie. 

Ten sam napar może nam posłużyć w celu płukania gardła, a nawet 
jako okład na oczy przy zapaleniu spojówek. Kilka łyżek rumianku 
zaparzonych w płóciennym woreczku pomoże zagoić rany i przynieść 
ulgę przy stłuczeniach itp. Rumiankowa kąpiel przynosi ukojenie, 
leczy stany zapalne oraz rozluźnia i relaksuje.

Rumianek należy do roślin bardzo bezpiecznych i jego stosowanie nie 
wiąże się z żadnymi skutkami ubocznymi, jednak w nielicznych 
przypadkach może wywołać alergię.
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Morwa biała
Na pewno zna ją każdy, a 
cieme, słodkie owoce zajadał 

jak tylko zaczęły nabierać 
pieknego bordowego koloru. 

Przyznam szczerze, że jadłam 
je kiedy byłam dzieckiem, a 

dopiero niedawno 
dowiedziałam się, że to była 

morwa.
Choć to drzewo należy do 

drzew pospolicie rosnących w 
Azji, Afryce i Ameryce 

Północnej. , w Polsce można 
spotkać je równie często, w 

parkach. Znanych jest kilka 
gatunków morwy, m.in. czarna, która także posiada działanie 

lecznicze, pomocna głównie w stanach przeziębienia. Liście morwy 
białej bogate są w witaminy, jak B1, B2, B6, PP. 

Owoce zawierają cukry proste, maltozę, sacharozę, glukozę. 
Flawonoidy, dzięki swemu antyoksydacyjnemu działaniu zapobiegają 

cukrzycy, niwelując jej powikłania.
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Jak działa na odchudzanie?

Morwa stosowana jest bardzo często jako środek wspierający 
odchudzanie. Zawarte w niej związki zmniejszają przyswajanie 

węglowodanów, ograniczając tym samym odkładanie tkanki 
tłuszczowej. Dodatkowo sprzyja ona obniżaniu cholesterolu we krwi 

oraz jest środkiem przeciwzapalnym. Wyraźnym efektem stosowania 
morwy białej, jest zmniejszone łaknienie, szczególnie na słodycze.

Jak stosować ?

Najlepiej zjadać jej dojrzałe i słodkie owoce. Morwę białą przyjmuje 

się także w formie preparatów i suplementów na odchudzanie, które 
dostępne są wielu aptekach. Chińska medycyna ludowa zaleca 

stosowanie morwy w postaci naparów z liści i konfitur z owoców.
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Len zwyczajny
Len zwyczajny pochodzi z 

terenów Mezopotamii. Należy 
do najstarszych roślin 

uprawnych. Wykorzystywany 
przed wiekami do produkcji 

tkanin. Dzieje się tak również 
do dziś. Obecnie uprawiany jest 

w całej Europie. Do celów 
leczniczych stosuje się 

wyłącznie ususzone nasiona rośliny. Len zawiera 35-45 % oleju 
tłustego, będącego źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. W jego 

składzie spotkamy także duże ilości białka, fitosterole, glikozydy 
cyjanogenne oraz śluz roślinny, który sprzyja procesom trawiennym.

Jak działa na odchudzanie?

Głównym zadaniem lnu jest regulowanie procesów metabolicznych i 
osłanianie przewodu pokarmowego przed niekorzystnym działaniem 

szkodliwych substancji. Nasiona lnu sprzyjają wypróżnianiu. Pęcznieją 
w jelicie podrażniając jego ściany i wywołując łagodne reakcje 

przeczyszczające. Przyśpieszając ruchy perystaltyczne i likwidując tym 
samym problemy z zaparciami usprawniają proces odchudzania. Len 

może także działać przeciwzapalne w chorobach górnych dróg 
oddechowych, a nawet w zapaleniach stawów czy skóry.

        50



Liczne badania wykazały, że pomaga w leczeniu wrzodów żołądka, 
dwunastnicy, a także dolegliwości jelitowych. Len przyczynia się 

ponadto do regeneracji skóry, zwiększa krzepliwość krwi oraz 
pomaga obniżać cholesterol. Len bywa zażywany również w 

sytuacjach nagłego podrażnienia błon śluzowych przewodu 
pokarmowego podczas zatruć lub oparzeń gorącymi płynami. 

Jak stosować ?

Len ma bardzo szerokie zastosowanie Do przygotowania odwaru 

niezbędne będą dwie łyżki nasion lnu. Tę ilość zalewamy letnią wodą 
(ok. pół szklanki). Następnie gotujemy pod przykryciem przez 15 

minut. Należy pić po pół szklanki 2 razy dziennie w celach 
osłaniających żołądek.

Len stosuje się także zewnętrznie. Rozdrobnione nasiona (50g) 

zalewamy wrzącą wodą (100 g). Po zagotowaniu odstawiamy na na 
kilka minut, a następnie zawijamy w płótno i przykładamy do 

powierzchni skóry. Zmiksowane nasiona lnu można także przyjmować 
z dodatkiem dżemów lub miodu. 

Stosowanie lnu nie przynosi żadnych skutków ubocznych, roślina 

należy do bezpiecznych.
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