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Protialergický
Celík zlatobýl Jedna z nejlepších urologických léčivých bylin (nejlépe do
směsí). více zde... Drchnička rolní Podporuje jaterní činnost, léčí…
očista usazenin v tělě - úleva při alergických reakcích - proti svědění - podpora funkce
celého trávicího, lymfatického a dýchacího systému
Čaj má mimořádně široké spektrum působení na tělo, často překvapivě přináší úlevu i při různých
onemocněních kromě alergií.

Použité léčivé bylinky:

Celík zlatobýl
Jedna z nejlepších urologických léčivých bylin (nejlépe do směsí). více zde...

Drchnička rolní
Podporuje jaterní činnost, léčí kašel, potíže s močením, úporné svědění, žloutenku, částečně
epilepsii. Vně je vynikajícím prostředkem k ošetření včelího a vosího píchnutí, léčí nemocnou kůži a
hnisavé rány. více zde...
"Pozor na prudké působení, nemá přesáhnout 15 % ve směsi."

Jablečník
Příznivě ovlivňuje funkci všech orgánů v těle, léčí zánět lymfatických žláz, alergie, nemoci kůže.
Podporuje slabou menstruaci, je protibolestivá. více zde...
"Univerzální léčivá bylina našich babiček."

Kopřiva
Antidiabetikum a kardiotonikum, čistí krev, dodává energii, železo (pro lepší vstřebání - přidat pár
kapek citrónu). více zde...
"Antivirově ovlivňuje funkci vaječníků a rozkvetlá samčí kopřiva zlepšuje mužskou plodnost."

Maceška polní
Vylučuje odpadní produkty látkové výměny, razantní očista těla, dodává vápník, léčí kožní nemoci,
revma, otoky, alergie, hleny, krvácení. Prokrvuje oční sítnici a periferní vlásečnice v těle. Vně lupenka, ekzémy, akné. více zde...

Podběl
Květ, list – astma, diabetikům, kašel, záněty žil, kloubů, dodává zinek. více zde...

Smil písečný (protěž písečná)
Jaterní a žlučníková "superbylina", proti alergiím, zánětů, nadýmání. Má antibiotické účinky. více
zde...

Třezalka
1. místo mezi léčivými bylinami u nás, antibiotikum, čistí krev, protizánětlivá, poškozená tkáň, otoky,
ekzémy, proti neuróze, úzkosti a psych.napětí. Léčí - játra, žaludek, plíce, hemeroidy, vředy …
třezalkový olej - masáže. více zde...
"Adaptogen - účinkuje podle potřeby organismu."

Doporučené dávkování:
Pít 3 x denně mezi jídly 1/3 litru neslazeného více teplého čaje pomalu po doušcích. 2 pol. lžíce
směsi, 1 l vody spařit a luhovat 10 minut.

