
Wzmacniamy odporność naszego organizmu.

W związku z panującą zmienną pogodą oraz
zagrożeniem,  spowodowanym   zarażeniem
koronawirusem,  oprócz  zasad  bezwzględnego
przestrzegania higieny, izolacji i innych zaleceń,
bardzo ważna  jest  troska  o  odporność  naszego
organizmu. 

Wspomóc ją możemy sięgając do naturalnych
sposobów i surowców. 

Wokół  nas  znajduje  się  wiele  roślin  (ziół,
warzyw, owoców), które zwierają wiele cennych
dla  naszego  zdrowia  i  naszej  odporności
składników.

Zapraszam  do  obejrzenia  zamieszczonej  
w załączniku prezentacji.

Po  zapoznaniu  się  z  prezentacją  zachęcam  do
wykonania  wzmacniającego  i  uodparniającego
napoju.



Składniki potrzebne do sporządzenia napoju;
- przegotowana woda, cytryna, miód, imbir.

Sposób przygotowania:

1.Do kubka nalej  200 ml przegotowanej ciepłej
(nie gorącej) wody,
2. Dodaj 2 łyżeczki miodu,
3.  Umytą cytrynę przekrój na pół i wyciśnij do
szklanki sok z połowy cytryny
4. Z korzenia imbiru odetnij kawałek o długości
1-1,5 cm, obierz go i drobno posiekaj. Następnie
wrzuć do kubka.
5. Zamieszaj łyżeczką i pozostaw na co najmniej
12 godzin.
6.  Tak  przygotowany  napój  pij  codziennie,
najlepiej rano.

                            S M A C Z N E G O !





CZOSNEK



 Naturalny antybiotyk.

 2-3 ząbki surowego czosnku dziennie 

wystarczą, aby wspomóc organizm w walce 

z infekcją.

 Mleko z czosnkiem i miodem pomaga 

zwalczyć pierwsze oznaki przeziębienia.

 Z czosnku przygotowuje się syrop, który ma 

działanie przeciwbakteryjne i 

przeciwwirusowe.



PAPRYKA



 W papryce znajduje się też dużo witaminy 

C, która sprzyja w zapobieganiu i leczeniu 

przeziębienia.

 Ostra papryka ( chilli) ma silne działanie 

rozgrzewające. Pomaga oczyszczać nos, 

zatoki i oskrzela.



IMBIR



 Odkaża, zwalcza bakterie chorobotwórcze.

 Pobudza wydzielanie soków trawiennych i 

żółci, odtruwa wątrobę.

 Poprawia ukrwienie kończyn, skóry, 

mózgu. 

 Działa przeciwgrzybiczo, przeciwwirusowo, 

przeciwzapalnie. 

 Wcierany w skórę działa rozgrzewająco i 

przeciwbólowo. Warto wcierać go w skórę 

przy przeziębieniach lub zmarznięciu.



Sposoby podawania:

• Napój imbirowy – pół łyżeczki imbiru, 

cytryna, gorąca woda oraz miód.

• Do płukania nosa i gardła (przy katarze) –

2 łyżki imbiru zalać roztworem soli 

fizjologicznej zagotować i odstawić do 

ostygnięcia, potem odcedzić. Wstrzykiwać 

do nosa kilka razy dziennie lub płukać 

gardło. 



ŻURAWINA



 Jest zdrowa i smaczna, dlatego używa się 

jej w medycynie i w kuchni.

 Ten niewielki owoc niesie za sobą bogactwo 

witamin.

 Leczy się nią zakażenia dróg moczowych, 

nerek i dziąseł.

 Jedzenie żurawiny zapobiega chorobom 

bakteryjnym i grzybiczym.



MNISZEK

LEKARSKI

(MLECZ)



 Pozyskiwany przez pszczoły miód z mniszka 
lekarskiego uznawany jest za jeden z 
najzdrowszych.

 Stosowany jest w leczeniu anemii krwi. 
Oczyszcza organizm z toksyn.

 Przyśpiesza proces gojenia się uszkodzeń 
skóry, zwalcza kurzajki i brodawki. Do tego 
celu stosuje się okłady ze świeżych liści lub 
z białego soku wydzielanego przez nie.

 Mniszek pospolity pozytywnie działa 
również na układ odpornościowy, zmusza 
organizm do podjęcia walki z bakteriami i 
wirusami.



Sposoby przyrządzania:

• Napar z korzenia i ziela mniszka lekarskiego 
(wysypki, trądzik)

• Napar z kwiatów mniszka (przewlekły katar, 
zapalenie oskrzeli)

• Wino z korzeni mniszka lekarskiego (odtruwa, 
pobudza układ pokarmowy, pomaga w 

odchudzaniu)

• Kwiatowe wino z mlecza (kłopoty z trawieniem, 
reguluje miesiączki)

• Sok ze świeżych liści i korzeni (niestrawność, 
niewydolność wątroby, nerek)



SIEMIĘ

LNIANE



 Łagodzi dolegliwości układu pokarmowego.

 Stosowane jest zarówno przy biegunkach, 

jak i zaparciach.

 Działa osłonowo na żołądek.

 Pomaga przy suchym kaszlu.

 Odżywia suche i zniszczone włosy

(stosowane zewnętrznie).



Sposób przyrządzenia:

• Siemię lniane jest spożywane najczęściej po 

namoczeniu całych ziaren lub ich 

rozgnieceniu. 

Może to być również wywar lub mączka 

jako dodatek do wielu potraw. Praktycznie 

nie ma smaku, ewentualnie przy postaci 

zmielonej jest to posmak delikatnie 

gorzkawy. 

Siemię jest spożywane nie tylko przez 

człowieka, ale także dodawane do karmy 

zwierzęcej, np. dla psów, aby 

przeciwdziałać zaparciom.



CHRZAN



 Chrzan to roślina o właściwościach 
bakteriobójczych i grzybobójcze (naturalny 
antybiotyk).

 W chrzanie jest duża ilość witaminy C, 
większa niż w cytrynach i pomarańczach.

 Z powodzeniem może wykorzystywany w 
walce z przeziębieniem, zapaleniem zatok, 
migdałków czy oskrzeli – na przemian z 
czosnkiem. 
Warto dodawać go do menu niejadków, 
gdyż pobudza apetyt. Zwiększa odporność 
organizmu.
Stosuje się go przy katarze i zapaleniu 
oskrzeli.



Sposoby stosowania:

• Syrop na bolące gardło–
1 łyżeczka miodu, 1 łyżeczka świeżo 

startego chrzanu, 1 łyżeczka zmielonych 
goździków – wymieszaj wszystko dokładnie 
i zalej szklanką wrzącej wody. Pij małymi 
łyczkami często mieszając, aby chrzan nie 

opadł na dno.

• Chrzan na opuchliznę -

Do 500 ml wrzątku dodaj gruby plaster 
chrzanu oraz kilka ziarenek gorczycy. 

Przykryj i odstaw na kilka godzin. Pij po 
kilka łyżek w przypadku zatrzymywania 

wody w organizmie.



CZARNY BEZ



 Z kwiatów czarnego bzu można 

przygotować syrop, zalecany w celu 

wzmocnienia organizmu. Są one 

niezawodnym środkiem w przypadku 

gorączki, kataru, kaszlu, czyli ogólnie 

mówiąc – w stanach przeziębienia.

 Owoce czarnego bzu wykorzystywane są do 

robienia powideł, które są pomocne przy 

wrzodach i zaparciach. 

Możemy je także wykorzystać do zrobienia 

soku lub po prostu ususzyć i stosować, gdy 

potrzebujemy oczyścić organizm z toksyn, 

przy niestrawności, zaparciach oraz w 

przeziębieniu i różnych bólach.



MIÓD



 Miód jest idealnym lekarstwem przy 

zaczynającej się infekcji. Najkorzystniej jest 

dodawać go do herbaty (temperatura 

herbaty nie powinna przekraczać 60ºC). 

Najlepszy na przeziębienie będzie ten 

lipowy – ma działanie antybakteryjnie oraz 

właściwości wykrztuśne. W dodatku jest 

łagodny w smaku, podobnie jak akacjowy. 

Przy bólu gardła nie poleca się spadziowego 

– jest ostry, może podrażniać.



Sposoby spożywania:

• Na kaszel suchy– zetrzyj dużą cebulę i wymieszaj ją ze 
szklanką miodu. Zostaw na noc, przeciśnij przez gazę. 

Uzyskany syrop pij 3 razy dziennie po łyżeczce, zawsze po 
posiłku.

• Na kaszel mokry – połącz dwie łyżki miodu z łyżką anyżu w 
proszku. Pij dwa razy dziennie po łyżeczce.

• Na ból gardła – zaparz torebkę szałwii lekarskiej, przestudź, 
posłódź miodem. Płucz gardło.

• Na gorączkę – wsyp do szklanki po łyżeczce kwiatów lipy, 
rumianku i malin. 

Zalej wrzątkiem, parz 10 minut. Odczekaj jeszcze 5 min i 
dodaj łyżeczkę miodu. Pij 3 razy dziennie po szklance napoju.

• Na wzmocnienie – do połowy kilograma miodu dodaj 50 g 
soku z pokrzywy. Pij 3 razy dziennie po łyżce w czasie infekcji i 

tydzień po niej.



MALINY



 Maliny są prawdziwą skarbnicą witamin i 
minerałów.

 Zawierają błonnik, który poprawia pracę jelit i 
reguluje procesy przemiany materii.

 Mogą zapobiegać rozwojowi chorób 
nowotworowych, układu krążenia i przedwczesnemu 
starzeniu się skóry.

 Salicylany obecne w malinach działają jak naturalna 
aspiryna.

 Są doskonałym środkiem przeciwgorączkowym, 
działają rozgrzewająco, działają przeciwzapalnie, 
wzmacniają odporność, oczyszczają organizm z 
toksyn, zmniejszają biegunkę.



Sposoby przyrządzania:

• Napar z owoców - 2 łyżki suszonych malin 

zalejmy wrzątkiem i zostawmy pod 

przykryciem na 15 minut. Przecedźmy. 

Pijmy 3 razy dziennie po szklance naparu 

zwłaszcza podczas anginy.

• Sok z malin - 250 g malin wrzućmy do słoika 

i zasypmy 200 g cukru. Zakręcony słoik 

włóżmy do garnka z wodą (niech woda 

przykrywa go do połowy). Gotujmy przez 5 

minut.



CEBULA



 Jednym z naturalnych sposobów na podniesienie 
odporności i na zwalczanie objawów przeziębienia 
jest cebula.

 Działa antybakteryjnie, zwalcza bakterie czasem 
skuteczniej niż antybiotyki.

 Zmniejsza obrzęki po ukąszeniu owadów.

 Zwalcza pasożyty.

 Wąchanie surowej cebuli odkaża zakatarzony nos i 
drogi oddechowe, a uciążliwy katar zostanie 
zahamowany, jeśli do nosa wpuścimy sok z cebuli.



Sposoby przyrządzania:

• Syrop na kaszel i grypę - pokrój 2-3 cebule 

w kostkę, układaj w słoiku warstwami 

przesypując cukrem, odstaw na kilka 

godzin, żeby cebula puściła sok. Gotowy 

syrop podawaj kilka razy dziennie po 2 

łyżki w zależności od potrzeb.

• Okłady z cebuli na obrzęki po ukąszeniach 

owadów - rozkrój świeżą cebulę i najlepiej 

zaraz po ugryzieniu np. osy przykładaj na 

spuchnięte miejsce, gdy cebula nieco 

obeschnie wyrzuć i przyłóż nowy plasterek.



CYTRYNA



 Sok z cytryny ma właściwości odkażające, 

dlatego służy jako dobre domowe 

lekarstwo na wiele dolegliwości.

Niszczy zarazki, oczyszcza krew, 

wzmacnia naczynia krwionośne.

 Jest znakomitym środkiem na zapalenie 

krtani i chore gardło.  Pomaga w 

zwalczaniu owsików i innych pasożytów 

jelitowych.



Sposoby przyrządzania:

• Przy gorączkach, wymiotach -

sok z 1 cytryny wlany do połowy szklanki 

przestudzonej wody.

Jest to najlepszy napój dla chorych.

• Pasożyty jelitowe -

Utrzeć w całości 1 cytrynę (skórkę, miąższ i 

pestki)

bardzo dokładnie z miodem. Pić na noc.

• Zapalenie jamy ustnej -

sok z cytryny zmieszać z miodem i wodą -

roztworem płukać usta.



MIĘTA



 Mięta ma przede wszystkim wpływ na 

trawienie. Stosuje się ją przy problemach 

żołądkowych.

 Napar przygotowuje się z łyżki mięty na 

szklankę wrzątku i pije się po 1/2 szklanki 2-

4 razy dziennie.

 Ma również właściwości 

orzeźwiające, 

dlatego też warto jest 

pić wodę z miętą 

i cytryną w upalne dni.


