
50 naj prírodných liečiv z celého sveta 

Toto vás posilní 

1. RUSKO: Energetická pasta s orieškami a hrozienkami 
Vlašské orechy, med, hrozienka a sušené slivky sú skvelým vitálnym mixom. Všetky 

suroviny roztlačte na pyré a 20 minút pred jedlom zjedzte 1 PL alebo si mix dajte ako 

marmeládu na chlieb. 

2. LOTYŠSKO: Surová reďkev  
Je výborná na trávenie. Umyte ju, ošúpte a nahrubo nastrúhajte, zmiešajte s trochou octu a 

oleja. Ostrosť zmiernite smotanou alebo jogurtom. 

3. NEMECKO: Rasca zmierňuje nadúvanie  
Používa sa pri varení kapusty, kelu a iných ťažšie stráviteľných potravín. Pridajte vždy 1 ČL 

do vriacej vody. Pije sa aj zápar – 2 ČL rozomletých semien zalejte pohárom vriacej vody. 

4. INDIA: Trio semienok po jedle  
Aníz, fenikel a rascu zmiešajte v jednej miske a podávajte k dezertu. Zopár požujte. Osvieži 

to dych, zabráni nadúvaniu a kŕčom. 

5. STREDNÁ AMERIKA: Horúca čokoláda  
Chráni srdce a krvný obeh. 50 g nadrobno nasekanej horkej čokolády nechajte za stáleho 

miešania rozpustiť v 200 ml plnotučného mlieka, pridajte 1 ČL cukru a trochu mletej vanilky 

(asi prípadne aj štipku papričky čili. 

6. INDIA: Kurkuma k jedlám z panvice  
Posilňuje imunitný systém, aktivuje a chráni pečeň. Pridávajte ju k jedlám tak často, ako je to 

možné. Dávajte ju aj do vody na cestoviny a ryžu. 

7. INDONÉZIA: Sladké zemiaky  
Tieto hľuzy, tzv. batáty, pôsobia ako prevencia proti kôrnateniu ciev. Pripravujte ako prílohu 

na pare alebo v podobe pyré. Veľmi chutné sú aj vo forme hranolčekov: nakrájané na rovné 

kúsky ich namočte do olivového oleja a v rúre pečte 15 minút. 

8. RUSKO: Čierne ríbezle s medom  
Posilňujú obranyschopnosť proti infekciám. Čierne ríbezle roztlačte na pyré, pridajte med, 

dajte do pohára so závitovým viečkom a zamrazte. Užívajte denne. 

9. GRÉCKO: Jogurt s medom a vlašskými orechmi 
V tejto trojkombinácii je veľa bielkovín, vápnika na kosti a vďaka orechom aj zdravých tukov 

pre srdce a cievy. Chutný zdravý dezert. 

10. EGYPT: Karkadé (ibištekový čaj) 
Chráni bunky, mierne znižuje krvný tlak. 3 – 4 ČL zalejte litrom vriacej vody, nechajte 5 

minút vylúhovať, potom podľa chuti doslaďte. V lete pite studené. 

11. THAJSKO: Zázvorový čaj  
Ideálny ako prevencia pred chrípkou a prechladnutím. Na veľkú šálku si ošúpte kúsok 

zázvoru vo veľkosti palca, nakrájajte a zalejte vriacou vodou. Nechajte vylúhovať 10 minút. 



12. JAPONSKO: Zelený čaj  
Zabraňuje poškodzovaniu buniek, chráni srdce, mozog a vďaka bohatému obsahu katechínu aj 

nervy. 1 ČL čaju zalejte 150 ml horúcej vody a nechajte vylúhovať 3 minúty. Pite 2 až 3 šálky 

denne. 

13. ČÍNA: Pšeničná kaša s hrozienkami a jablkami  
Posilňuje životnú energiu. Recept pre jednu osobu: 1/2 šálky pšeničných vločiek opečte v 

hrnci, pridajte 10 g masla, hrozienka, pokrájané jablko, trochu škorice a pridajte 1 šálku vody. 

Varte 10 minút. 

14. USA: Nápoj z jablčného octu a medu 
Dodáva vitamíny C, A, B, draslík, sodík, vápnik, magnézium, posilňuje organizmus a pôsobí 

ako prevencia. Každý deň vypite pohár vody s trochou jablčného octu a 1 ČL medu. 

15. UKRAJINA: Očista olejom 
Postará sa o prečistenie. 1 PL slnečnicového oleja si dajte ráno do úst, najlepšie nalačno. 

Prevaľujte v ústach 5 až 10 minút, aj medzi zubami. Potom vypľujte a ústa si dôkladne 

vypláchnite. 

16. VÝCHODNÁ EURÓPA: Kyslá kapusta  
Chráni pred žalúdočno-črevnými zápalmi, postará sa o zdravé trávenie vďaka vitamínu C, 

vitamínom A, B, K a minerálnym látkam. Avšak iba v čerstvom, surovom stave. 

17. FÍNSKO: Sauna 
Posilňuje odolnosť tela a jeho adaptačné schopnosti. Chodievajte pravidelne každý alebo 

každý druhý týždeň do sauny, vždy na záver sa osprchujte studenou vodou. 

18. IRÁN: Granátové jablko udržiava kondíciu  
Pite ako šťavu alebo si pochutnávajte na jadierkach. Dodáva organizmu množstvo 

polyfenolov a rastlinný estrogén – oboje zastavuje starnutie pokožky. 

19. BANGLADÉŠ: Olejové masáže rúk a nôh  
Studené končatiny natrite teplým olejom masírujte. Olej poskytne ochranný ohrievací film, 

masáž podporí prekrvenie zahreje vás aj znútra. 

20. LOTYŠSKO: Tanec 
Rozmanitosť pohybu udržuje chrbticu flexibilnú, zabraňuje kŕčom. Klinické štúdie dokazujú, 

že pohyb na hudbu robí dobre pohybovému aparátu a ulahodí aj duši. 

21. NEMECKO: Kúpeľ nôh s nátronom 
Nátron (hydroxid sodný) pomáha pri odkysľovaní tela. Raz do týždňa pridajte do teplej vody 

na kúpeľ nôh 3 ČL nátronu a nohy namočte na 30 minút. 

22. BANGLADÉŠ: Koreninová zmes na každý deň 
Kurkumový, koriandrový a rascový prášok, mleté čili a cesnak zmiešajte rovnakým dielom. 

Pridávajte do jedál, ktoré pripravujete na panvici. Tento mix pomáha pri trávení tukov, 

posilňuje pečeň a žlčník, udržuje srdce a krvný obeh fit. 



23. ČÍNA: Pohár horúcej vody 
Jednoduchý prostriedok, ktorý naštartuje žalúdok a črevá. Ráno po zobudení vypite malými 

dúškami pohár prevarenej teplej vody. 

ČO PROSPEJE ŽALÚDKU 

24. LIBANON: Ružová voda proti bolestiam  
1 ČL ružovej vody (kúpite v lekárni) pridajte do 1 pohára horúcej vody, dochuťte cukrom a 

vypite. 

25. EGYPT: Sušené figy proti lenivým črevám 
Zjedzte 3 až 5 fíg a k tomu pite veľa tekutín. 

26. TUNISKO: Ryža proti hnačke 
3 PL ryže uvarte v 500 ml slanej vody. Zjedzte vlažné. 

27. TALIANSKO: Čaj z bobkového listu proti žalúdočným problémom  
1 veľký bobkový list zalejte 200 ml vriacej vody, nechajte 10 minút vylúhovať. Pite podľa 

potreby. 

28. TURECKO: Mätový čaj s rascou proti nadúvaniu a kŕčom  
1 ČL mätovo-rascovej zmesi (rascu predtým trochu podrvte) zalejte 150 ml vriacej vody, 

prikryté nechajte 10 minút vylúhovať, potom preceďte. Pije sa po jedle. 

29. FRANCÚZSKO: Zelený íl proti páleniu záhy 
Výborne viaže žalúdočné kyseliny. 1 PL zeleného ílu v prášku na vnútorné užívanie (kúpite v 

lekárni alebo bioobchode) zamiešajte do 1 pohára vody. Pite podľa potreby. 

30. NEMECKO: Mandle proti páleniu záhy  
5 až 10 kúskov dôkladne rozžuvajte a prehltnite ako kašu. 

31. TURECKO: Rascový prášok proti tráviacim problémom  
Pôsobí proti nadúvaniu. ČL mletej rasce zmiešajte olivového oleja a zjedzte. 

32. INDIA: Psyllium indické proti zápche 
1 PL Psyllia (kúpite v lekárni a obchodoch so zdravou výživou) si dajte s dostatočným 

množstvom vody (minimálne 1 veľký pohár). 

33. EURÓPA: Čaj z paliny pravej proti nechutenstvu  
1 ČL (nie kopcovitú) byliny zalejte 150 ml vriacej vody, nechajte chvíľu vylúhovať a 

preceďte. Pije sa 30 minút pred jedlom. 

VÝBORNÉ NA ŽENSKÉ ŤAŽKOSTI 

34. AFRIKA: Ibištekový čaj pri zápale močového mechúra  
Tlmí bolesti, prepláchne močové cesty. 3 ČL zalejte litrom vriacej vody, nechajte vylúhovať 5 

– 10 minút. Pite po malých dávkach počas celého dňa. 

35. EURÓPA: Dubová kôra proti zápalom v intímnej oblasti 
Pripravte si odvar do upokojujúceho sedacieho kúpeľa. 3 PL dubovej kôry dajte do 300 ml 



vriacej vody a nechajte variť približne 15 minút. Preceďte a nalejte do sedacieho kúpeľa s 

vlažnou vodou. Príčinu ťažkostí by však mal najprv určiť lekár. 

36. PERU: Čaj z oregana proti bolestiam v podbrušku 
Veľmi dobre uvoľňuje. 1 ČL sušeného alebo čerstvého oregana zalejte 200 ml vriacej vody, 

nechajte 5 minút vylúhovať, potom podľa chuti doslaďte. Vypite 2 až 3 šálky denne. 

37. NEMECKO: Čaj zo zlatobyle obyčajnej proti zápalom močových ciest 
Uvoľňuje kŕče. 1 ČL byliny zalejte 150 ml vriacej vody, nechajte 15 minút vylúhovať. Pite 1 

až 2 šálky denne. 

38. RAKÚSKO: Šalvia proti návalom tepla 
Denne jedzte čerstvé lístky šalvie. Výborný je aj šalviový čaj. 1 ČL šalviového čaju zalejte 

0,25 l horúcej vody a nechajte tri minúty vylúhovať. 

39. ZÁPADNÁ AFRIKA: Bambucké maslo z orecha maslovníka afrického (karité) proti 

suchým miestam v intímnej oblasti 
Do sedacieho kúpeľa s teplou vodou pridajte 1 ČL bambuckého masla. 

40. EURÓPA: Ploštičník strapcovitý proti ťažkostiam v menopauze 
Tlmí návaly tepla, problémy so spánkom a s podráždenosť. Môžete si uvariť čaj zo zmesi 

bylín alebo ho užívajte v podobe preparátu z lekárne. 

41. SÝRIA: Fenikel a rasca v šestonedelí 
Podporujú tvorbu mlieka, pôsobia proti kŕčom. Po pôrode sa osvedčila 40-dňová kúra s 

feniklovým čajom. 

42. NEMECKO: Čaj z myšieho chvosta pri ťažkostiach počas menštruácie  
Pôsobí proti kŕčom. 1 ČL bylinky (kúpite v lekárni) zalejte 150 ml vriacej vody, nechajte 10 

minút vylúhovať a pite pred alebo počas menštruácie. 

43. RAKÚSKO: Ľanový olej a semienka pri problémoch v menopauze 
Mastné kyseliny v ľanovom oleji prospievajú srdcu a cievam. Semienka zasa zásobujú 

organizmus rastlinnými hormónmi proti klesajúcej hladine estrogénu. Denne si dožičte 2 až 3 

ČL oleja alebo 1 PL drvených semienok. 

44. FRANCÚZSKO: Vitex jahňací (mníšske korenie) pri PMS (predmenštruačnom 

syndróme)  
Overený pri bolestivých prsiach, poruchách cyklu, kolísaní nálad a podráždenosti. Kvapky 

alebo tabletky (kúpite v lekárni) berte minimálne tri mesiace. 

ZMIERŇUJE BOLESTI 

45. LIBANON: Tvarohové obklady pri bolestiach kĺbov 
Konzumný tvaroh vytlačte z nádobky, hrubú vrstvu naneste na bolestivý kĺb, zakryte 

kapustným listom a zafixujte kusom látky (utierkou). 

46. ČÍNA: Masáž proti bolesti hlavy  
Vždy 10-krát za sebou masírujte:  

1. Krúžte prostredníkom okolo očných jamiek smerom k nosu.  



2. Ukazovákom, prostredníkom a prstenníkom prsty) si zľahka hladkajte obočie.  

3. Štyrmi prstami bez palca) si silno masírujte čelo.  

4. Troma prstami si zľahka krúživými pohybmi masírujte spánky.  

5. Troma prstami si silno masírujte lícne kosti až uchu. 

47. NEMECKO: Zemiaky proti bolestiam v hrdle  
Uvarte zemiaky aj so šupkou, rozmačkajte ich, dajte na kuchynskú utierku a zabaľte do froté 

handričky alebo uteráka. Potom priložte mierne vychladnuté na krk. 

48. NEMECKO: Soľný kúpeľ proti bolestiam chrbta 
Do teplého kúpeľa nasypte 2 kg soli a na 20 minút sa do nej ponorte. Pozor, môže zaťažiť 

krvný obeh! 

49. RAKÚSKO: Horúca rolka proti bolestiam hlavy 
Uterák pozdĺžne poskladajte, zrolujte a po 1/3 ponorte do horúcej vody. Potom jemne priložte 

na šiju a pomaly odmotávajte. 

50. GRÉCKO: Olej z bobkového listu na vyvrtnutie 
Postihnuté miesto viackrát denne ošetrujte týmto zelenkastým maslovitým olejom (z lekárne). 

  


