
Domowe kuracje wzmacniające nasz układ odpornościowy 
 

1. Kwiat lipy- zawiera liczne flawonoidy, garbniki, olejek eteryczny kwasy organiczne oraz 
witaminę C i PP. Stosuje się go przy przeziębieniach, grypie, zaflegmieniu, kaszlu, anginie, 
zapaleniu gardła, krtani i oskrzeli oraz gorączce. Ma też działanie napotne.  
Kuracja: herbatka z kwiatu lipy- 2 łyżeczki suszonych kwiatów lipy zalać wrzątkiem, parzyć 
pod przykryciem przez około 10 min., przecedzić. Podawać dzieciom kilka razy dziennie ciepły 
lub (w wysokiej gorączce) letni napój. Można dodać do niej miód, sok z pigwy lub sok 
malinowy.  

2. Echinacea (jeżówka purpurowa)- ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i 
wzmacniające. Stosowana jest również jako naturalny stymulator układu immunologicznego. 
Kuracja: preparaty z jeżówki stosuje się zazwyczaj przez okres 4 tygodni, po nich                                                                               
następuje tydzień przerwy i 4- tygodniowy cykl powtarzamy od początku. Zalecana dawka to 
30 kropli toniku lub kapsułka (500 mg) dwa razy dziennie. Echinacei nie powinno się stosować 
stale, bowiem organizm przyzwyczaja się do niej i preparat przestaje działać. Maksymalny 
czas trwania kuracji to 8 tygodni. Kurację echinaceą uzupełniamy dieta- zmniejszamy ilość 
pokarmów zawierających białko, tłuszcze zwierzęce i węglowodany na rzecz świeżych 
owoców i warzyw. Jeśli często „łapiemy” przeziębienia, ograniczamy spożycie produktów 
mlecznych. 

3. Traganek błoniasty- uznawany jest za jeden z najskuteczniejszych naturalnych leków 
wspomagających odporność. Niektórzy uważają, że pod tym względem przewyższa sławiony 
żeń- szeń.  
Kuracja: garstkę świeżych ziół zalewamy gorącą ale nie gotującą się wodą. Napar pijemy 3 
razy dziennie.  

4. Gorzknik kanadyjski- zioło to stosuje się w stanach osłabienia organizmu.     Kuracja:  
profilaktycznie należy przyjmować płynny ekstrakt z gorzknika lub tabletki przynajmniej 1-2 
razy w tygodniu. Gdy czujemy, że zbliża się przeziębienie, możemy zastosować gorzknik w 
większej dawce (najlepiej po konsultacji z farmaceutą)  
 

5. Kwiat czarnego bzu i krwawnik pospolity- oba zioła wspomagają działanie mechanizmów 
odpornościowych organizmu, a także pomagają w usuwaniu toksyn. Kuracja: Aby złagodzić 
objawy przeziębienia, pijmy 3 filiżanki naparu z kwiatu czarnego bzu dziennie albo 2-4 g 
ekstraktu z krwawnika pospolitego raz dziennie. 

 

6. Miód- zawarte w miodzie składniki skutecznie hamują rozwój drobnoustrojów 
chorobotwórczych. Aby w pełni wykorzystać dobroczynne działanie miodu, należy pamiętać o 
tym, że w temp. Powyżej 40 st. C traci on swoje właściwości lecznicze. Kuracja: przed 
posiłkami (3 razy dziennie) pijmy szklankę ciepłej wody z miodem (2-3 łyżeczki). Po miesiącu 
zróbmy 30- dniową przerwę i powtórzmy kurację. W podobny sposób działają również inne 
produkty pszczele, takie jak propolis, mleczko pszczele czy pyłek kwiatowy. Pamiętajmy 
jednak, że miód można przedawkować! U niektórych osób powoduje reakcje alergiczną. 
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