10 TOP TINKTUR

(které by neměly chybět ve vaší domácí lékárničce)

1 Česnek medvědí
• povzbuzuje imunitní systém • zlepšuje
paměť • působí preventivně proti ateroskleróze • působí proti zánětům střev
Listy a cibulky česneku medvědího
nakrájíme nadrobno a nasypeme je volně
až po hrdlo láhve, zalijeme až po okraj lihem a necháme 14 dní luhovat na teplém
místě. Poté scedíme a užíváme 2x denně
10 až 15 kapek.
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2 Ostropestřec mariánský
• chrání a regeneruje játra • působí proti
volným radikálům
Do sklenice nalijeme 900 g lihu, vsypeme 100 g semen ostropestřece a rozmixujeme. Necháme 30 dní luhovat,
nádobu každý den protřepeme. Poté
scedíme a užíváme 1x denně jednu
čajovou lžičku.

3 Netýkavka žláznatá
• působí proti plísním a kvasinkám všeho
druhu (vnitřním i vnějším) • má zklidňující účinky
Květy volně naplníme láhev, zalijeme ji
až po okraj lihem a necháme luhovat tři
týdny. Poté scedíme a vnitřně užíváme 3x
denně 10 kapek. Při plísních kůže nebo
nehtů tinkturu využijeme k obkladům.

4 Brusnice borůvka
• posiluje cévy • snižuje hladinu cholesterolu • působí preventivně proti
infarktu a srdeční ischemi • zlepšuje
prokrvení dolních končetin
Zalijeme 100 g čerstvých borůvek 1/2 l
lihu, necháme dva týdny luhovat, poté
scedíme a plody vymačkáme. Užíváme
1x denně před jídlem.

5 Rozrazil lékařský
• působí proti revmatu a dně • zlepšuje
paměť
Dvě vrchovaté hrsti nadrobno pokrájené
kvetoucí natě zalijeme 1 litrem lihu a necháme dva týdny luhovat. Poté scedíme
a užíváme 3x denně 15 kapek. Tinkturu
můžeme i zevně vtírat do pokožky.

6 Lichořeřišnice větší
• účinná při nemocech močových cest
• přírodní antibiotikum
Rozdrcenými semeny lichořeřišnice
naplníme láhev do jedné pětiny, zalijeme
lihem a necháme luhovat dva týdny. Poté
scedíme a užíváme 3x denně před jídlem
7 kapek.

Třapatkovka
nachová
(Echinacea purpurea)

Až 90 cm vysoká trvalka má tuhé a chlupaté listy
a velké nachové květní úbory a je více
známá pod svým latinským názvem
echinacea.

VÝSKYT: pěstuje se na slunných stanovištích s humózní půdou, vzhledem
k původu ze Severní Ameriky roste dobře
s dalšími sukulenty.
UŽÍVANÉ ČÁSTI: kořen, list a květ.
LÉČEBNÉ ÚČINKY:
→ Severoameričtí indiáni ji užívali jako
přírodní antibiotikum, její sušené či čerstvé části mají protizánětlivě a protivirotické účinky. Posiluje obranyschopnost
a urychluje rekonvalescenci.
→ Čaj pomáhá proti kašli a celkově
zmírňuje dýchací potíže. Je dobrým
pomocníkem především pro ty, kdo trpí
chronickou bronchitidou, nebo bojují
s hromaděním hlenu
v průduškách či plicích.
→ Odvar působí
blahodárně při kožních onemocnění
(u oparů, akné nebo
lupénce).
→ Stimulují tvorbu
bílých krvinek a napomáhá při
detoxikaci organismu a čištění
lymfatického
systému.

K
 loktadlo proti bolesti v krku
Listy a květy nasekáme nadrobno,
zalijeme je šálkem vroucí vody a necháme 10 minut luhovat. Pak přecedíme
a necháme zchladnout. Kloktáme po 2 či
3 hodinách, až třikrát denně lze vypít
malý hrneček. Ale pozor, účinné látky se
rychle ztrácí, čaj je proto nutné připravovat vždy čerstvý.
O
 dvar proti akné
Do 0,5 litru vařící vody vhodíme 3 čajové
lžičky nadrobno nasekaného kořene
třapatkovky. Můžeme použít čerstvý i sušený. Necháme vařit asi 20 minut, a poté
scedíme. Jakmile odvar vychladne, lze
jím potírat postižená místa. Při větších
kožních potížích lze z odvaru připravit
i koupel. Odvar lze skladovat v chladu
maximálně 2 dny.
T
 inktura pro posílení imunity
Z kořene, listů a květů připravíme tinkturu podle základního předpisu. Slijeme
ji do lahviček z tmavého skla a užíváme
vnitřně po lžičkách: preventivně užíváme
2x denně nalačno lžičku, při nachlazení
podáváme po 3 dny 1 lžičku v odstupu
3 hodin, následující 3 dny 1 lžičku 4x denně a poté 3x denně až do uzdravení.
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