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UPORABA RASTLIN

ANGELIKA:
- prebavne motnje 
- kašelj (bronhitis), prehlad in gripa
- protin in revmatizem 
- depresivna stanja

ARNIKA:
-  modrice in poškodbe (zvini, izpahi in otekline)
-  kronični artritis
-  bakterijske in glivične okužbe 

AJBIŠ (SLEZ): 
- dihalne poti 
- suh in dražeč kašelj
- razjede v ustni votlini, ognojki na dlesni, turi in akne

ARTIČOKA:
- obnavljanje jetrnih celic in pretok žolča
- znižanje vrednosti slabega holesterola (LDL) v krvi, 
- prebavne motnje
-  diuretik

AMERIŠKI SLAMNIK:  
- krepi imunski sistem
- deluje antispetično, uničuje glivice
- proti gripi in prehladu, okužbah zgornjih dihal in sečil

AJDA: 
- vpliv na srce in ožilje 
- preprečuje nabiranje vode v tkivu
- krči v nogah, ozebline in hemeroidi

BALDRIJAN: 
- pomirjevalno delovanje 
- nespečnost, motnje spanja
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BAZILIKA:
- pomoč pri želodčnih katarjih, vnetju črevesja in pri napenjanju
- lajšanje vnetja grla in redčenje krvi

BOROVNICA (plod):
- težave z venami 
- želodčne težave (proti driskam in vnetju prebavil)

BOR
- pljučna obolenja (izločanje bronhialnih žlez, katar bronhijev)
- antiseptično delovanje

BELA MRTVA KOPRIVA:
- ginekološke težave (premočne menstruacije, krvavitve po porodu) in pri belem toku
- prebavne motnje
- nespečnost

BELA OMELA:
- vpliv na srčno žilni sistem (krvni tlak, ateroskleroza in srčne težave)
- šumenje v ušesih
- spodbuja delovanje imunskega sistema

BEZEG:
- pospešuje potenje  in razstruplja telo (spodbuja obrambne snovi telesa)
- proti gripi, prehladom in znižuje povišano telesno temperaturo

BREZA:  
- odstranjevanje odvečne vode iz telesa
- umirja vnetja sečil (sečnega mehurja in sečevoda) 
- naravna pomoč pri revmatoidnih obolenjih

BRIN:
- prebavne težave (napenjanje)
- spodbujanje teka  
- učinkuje tudi kot antiseptik (na glivice v črevesju)
- diuretik ter odpravlja težave s sečili

BRINOVE JAGODE:
- antiseptik, ki delujejo tudi na glivice v črevesju

BRUSNICA:
- vnetje sečil
- diuretično delovanje

BELI VRATIČ:  
- glavoboli (migrene)
- menstruacijske težave, vročina in astma



CIMET:
- prebavne motenje, črevesnih krčev in neješčnosti,  
- razjede na želodcu in dvanajstniku
- revmatizem 
- odstranjuje tudi glivice na dihalih

ČEMAŽ 
- čisti kri in organizem
- preprečuje poapnitev žil in znižuje krvni pritisk
- naravna pomoč pri odstranjevanju težkih kovin iz telesa

ČIŠLJAK 
- čisti kri in pomaga pri črevesnih težavah
- težave z dihalnimi potmi, topi sluz v pljučih
- duševne stiske, depresija in glavobol

ČILI
-spodbuja delovanje prebavil (slaba prebava, napenjanje, vetrovi, kolike …)

ČESEN
- proti okužbam črevesja (odpravlja črevesne zajedalce) in dihal
- preprečuje težave z ožiljem
- krepi imunski sistem

ČRNA DETELJA 
- težave v meni
- ima mogoč estrogen učinek
- pozitivno vpliva na jetra in žolčnik

ČRNA META 
- trdovratnemu kašlju-bronhitis 
- deluje pozitivno na jetra in izboljšuje prebavo
- pomoč pri ženski neplodnosti

ČRNI TRN 
- deluje na prehladna obolenja in na želodčno-črevesna obolenja 
- čisti kri, kožne izpuščaje,  kožo in odvaja vodo
- vsebuje vitamin C

ČRNI RIBEZ
- protivnetno delovanje (pri revmatizmu)
- jagode črnega ribeza pomagajo pri obolenjih ven in arterij
- okužbe sečil

ČRNA KUMINA



- asmatične težave
- težave z mehurjem in ledvicami
- prebavne težave (krči in razdraženo črevo)
- jetra, holesterol

DIVJI KOSTANJ
- zunanja uporaba: pri hemeroidih, krčnih žilah in edemih

DIVJA ČEŠNJA
- srčne in ledvične težave
- revmatizem

DIŠEČA PERLA
- blaženje živčne napetosti in vznemirjenosti
- nespečnost
- lajšanje prebavnih težav zaradi strahu in tesnobe

DIŠEČA VIJOLICA 
- dihalna in črevesna vnetja
- olajša izkašljevanje (sprošča sluz v dihalnih poteh)
- pri zniževanju vročine

DROBNOCVETNI VRBOVEC 
 - težave s prostato, ledvicami in mehurjem

ENCIJAN 
- spodbuja izločanje sline in želodčnih sokov, 
- lajša želodčne bolečine (kronično zaprtje, uničuje črevesne zajedalce) in izboljšuje leno prebavo
- uporablja se tudi pri neješčnosti in izgubi okusa 
- čisti jetra in vranico, pomaga pri zgagi

EVKALIPTUS
- učinkovit pri obolenju dihal (kašelj, vnete sapnice, vneto grlo)
- pomoč pri sinusih in bolečinah v mišicah

FIGOVEC 
- vnetje sinusov 
- znižuje krvni sladkor 

GLADEŽ 
- pri ledvični-sečnih kamnih
- vnetje ledvic in revmatizem
- čisti kri



GLADIŠNIK-REPIK
- uporablja se pri kožnih izpuščajih in vnetju grla in žrela
- proti strjevanju krvi

GLOG 
- srce in ožilje 
- blažje oblike nespečnosti

GINKO 
- koncentracija in sposobnost pomnenja
- preprečuje zožitev krvnih žil v možganih
- vrtoglavica in šumenje v ušesih 

GOZDNA JAGODA
- odpravlja pesek in druge kamne v seču,
- črevesne in želodčne težave 

HREN
- ledvičnih kamni in zastajanje seča 
- spodbuja potenje in znižuje vročino, uničuje bakterije 
- težave z dihali (izkašljevanje) 

HMELJ 
- pomirjevalni učinek
- ugodno vpliva na spanje

 INGVER
- deluje proti prehladnim virusom, znižuje vročino
- pomaga pri slabi prebavi, driski in napenjanju
- proti slabosti in bruhanju

 ISLANDSKI LIŠAJ
- težave z dihali 
- zaprtje in vnetje v trebuhu
- uravnava želodčno kislino
- ščitnica

JEGLIČ
- težave z dihali
- pospešuje odvajanje seča
- pri nespečnosti in migreni

JETIČNIK
- za čiščenje krvi
- pomaga pri delovanju sečil



- proti srbenju kože

JAPONSKA DRESEN
- vsebuje resveratrol
- krepi kardiovaskularni sistem
- centralni živčni siste

KAMILICA
- želodčne in črevesne težave (krči, napenjanje, lena prebava)
- menstruacijske bolečine

KAPUCINKA 
- krepi imunski sistem
- naravno antibiotično delovanje
- dihalne težave in prehladi, 
- težave sečnih poti (infekcije, vnetja, zastajanje urina)
- boleznih kože (las, glivičnih obolenjih, infekcij) 

KIJASTI LISIČJAK
-  bolečine v mehurju, ledvicah in topi kamne 
- revmatizem
- črevesne težave 

KLINČKI
- bakterijske in glivične okužbe
- prebavne težave
- pomirjevalni učinek

KRVENKA 
- črevesne težave (diareja)
- blaži hemoroide 
- ginekološke težave (močne menstruacije, beli tok)
- ožilje

KRVOMOČNICA
- neplodnost
- želodčne in črevesna vnetja
- vnetje ledvic

KOROMAČ
- sprošča trebušne krče
- prebavne težave (črevesne in želodčne kolike)
- lajša kašelj, bronhialni katar in astmo



KOLMEŽ
- želodčne in črevesne težave 
- delovanje žolča in trebušne slinavke 
 
KORIANDER
- črevesne težave (prebava in napenjanje)
- znižuje holesterol in trigliceride v krvi
- naravna pomoč pri odstranjevanju težkih kovin iz telesa
- vpliva na inzulina v trebušni slinavki in znižuje krvni sladkor
- protivnetno delovanje

KORDABENEDIKTA
- vpliva na jetra in žolčne kamne 
- sečila (mehur in ledvice) 
- čisti kri

KRAŠKI ŠETRAJ 
- antiseptik in afrodiziak
- želodčne težave 
- pomaga pri okužbah dihal, 
- glivična in bakterijskim obolenja

KONOPLJIKA
- menstrualne težave (predmenstrualna napetost, izostanek menstruacije, bolečine)
- neplodnost

KOPRIVA 
- čisti kri in spodbujanja celotno telesno presnovo
- pri revmatičnih obolenjih
- težave z žolčem, jetri in prostato

KORUZNI LASKI
- težave s sečili 

LIMONINA TRAVA
- antibaktrijsko, antiglivično in antimikrobno delovanje
- dihalne poti (kašelj)
- želodčne težave
- nespečnost

LIPA
- diuretični učinek
- prebavne težave in žolčni kamni
- motnje spanja

LOVOR 
- črevesne težave (prebavne motnje, črevesni krči in napenjanje)



- spodbuja delovanje limfe
- bolečine v sklepih in kašelj

DROBNOCVETNI LUČNIK 
- pomoč pri dihalnih poteh (bronhitis)
- hemeroidi
- revmatizem

POPROVA META 
- prebavne težave (antiseptik) in težave z žolčem, 
- krepčilo in poživilo, 
- glavobol in astma

MELISA 
- nespečnost, živčnost in blaga depresija 
- črevesni krči

MATERINA DUŠICA
- dihalne poti in prehladna obolenja
- črevesne težave 
- izločanje žolča

MALINJAK OZ. MALINA
- črevesne težave (diareja)
- vnetje sečil, ledvični in žolčni kamni 
- zastajanje tekočine v telesu

MIRTA
- težave z dihali (sinusi, antiseptično delovanje)
- mehča in pomirja kožo ter pospešuje celjenje
- paradentoza
MAJARON
- prebavne težave (napenjanje, napihnjen trebuh)
- blage živčne težave
- spodbuja znojenje 

MEDENA DETELJA
- krvne žile in težave z ožiljem (otekle noge) 
- prebavne težave
- revmatizem

NAVADNI DREN
- prebavne in črevesne težave
- krepitev organizma (vitamin C)



OGNJIČ 
- protivnetno in protibakterijsko delovanje
-  pri blaženju ran in aken
-  izločanje žolca 

OVES 
- depresija in nespečnost
- znižuje holesterol

OREH
- za kožne bolezni: ekcemi in akne
- vnetje želodčne sluznice in črevesne sluznice in uničuje bakterije – zajedalce v črevesju
- izboljšuje krvni obtok 

ORIGANO-MORSKI 
- vnetje sluznice v ustni votlini in sluznice žrela
- umirja kašelj
- prebavne težave (napenjanje, driska, umirja in blaži krče, razkužuje prebavila) 
- protiglivično delovanje
- nespečnost

OLJKA
- zniževanje krvnega tlaka
- zniževanje ravni krvnega sladkorja
- pospešuje izločanje vode iz telesa
 
BRESTOVOLISTNI OSLAD
- revmatizem (bolečine v sklepih) odpravlja protin,
- razjede na želodcu in dvanajstniku
- diuretično delovanje

PLAVICA
- težave z očmi (vnetje in zabuhlost) 
- sečila
- znižuje raven krvnega sladkorja

PLJUČNIK 
- pljučne težave in kašelj
- pospešuje izločanju seča

PLEŠEC 
- ustavlja krvavitve
- menstrualne težave
- antiseptik in diuretik
- delovanje na krvni pritisk



PEGASTI BADELJ 
- jetra in žolčnik
- prebavne težave in zaprtje
- antioksidativno delovanje, 
- znižuje tudi raven holesterola

PLAHTICA
- uravnavanje menstrualnega cikla in menstrualne krče
- odpravlja vaginalni izcedek

POTROŠNIK 
- čisti organizem
- vpliv na jetra
- sredstvo za spodbujanje teka

PRESLICA 
- vpliv na sečne poti (ledvica in mehur) in pljučna obolenja
- krepi vezivna tkiva, pomoč lasišču in kostem 
- revmatizem

PASIJONKA 
- pomirjevalni učinek
- tesnoba in nespečnost
- motnje srčnega utripa
- prebavne težave živčnega izvora

REGRAT (cvet)
- pri motnjah v delovanju ledvic, ledvičnih in žolčnih kamnih
- prazni sečni mehur,  
- znižuje krvni sladkor

REGRAT (korenine) 
- obnavlja hrustanec
- znižuje holesterol in sladkor
- čisti kri

REPINEC
- kožna obolenja (akne, mozolji, ognojki)
- diuretični in odvajalni učinek
- pomaga pri izločanju težkih kovin
- revmatizem

REGELJ 
- pri povečanem delovanju ščitnice
- zavira tudi izločanje spolnih hormonov 
- sečna kislina 



-  revmatizem (revmatoidni artritis)

RMAN 
- želodčne težave (napenjanje v črevesju, uničuje črevesne zajedalce)
- zniževanje vročine in krvnega tlaka
- vnetje sečil in revmatične bolečine 

RANJAK 
- čiščenje krvi in spiranje ran

ROSNICA
- kožne boleznih (akne, ekcemi)
- čiščenje krvi in odvaja vodo iz telesa 
- delovanje jeter

ROŽMARIN 
- izboljšuje venski obtok in spomin
- lajša glavobol ter pospešuje rast las
- pomaga pri utrujenosti

ROBIDA
 - diuretik, razstruplja in zavira bakterije 
- prebavne težave (diareja)
- izkašljevanje 
- zniževanje krvnega sladkorja

ROŽNI KOREN
- depresivna stanja
- vpliva na imunski sitem
- psihična in fizična moč

RUMENA KOPRIVA
- odvajanje vode
- težave s sečili in pekočo vodo
- vnetje ledvic in prebavne motnje

RUMENA LAKOTA
- težave s sečili (mehur, ledvice)
- čiščenje krvi, pospešuje potenje 
- deluje na trebušno slinavko
- proti božjasti

VODNA KREŠA
- dihalne poti (izloča sluz)
- delovanje jeter, žolča in ledvic
- pomoč pri prostati
- revmatizem in protin



SABLJASTI TRIPLAT – GRŠKO SENO
- čisti črevesje (odpravlja zaprtje)
- znižuje holesterol in krvni sladkor
- krepi in poživlja

SMETLIKA 
- težave z očmi (ječmen, gnojno vnetje, vneti roženici, solzeče oči)
- vnetje sinusov

SRČNICA 
- težave s srcem in znižuje krvni tlak
- preveliko delovanje ščitnice

SRČNA MOČ
- prebavne motnje

SPORIŠ 
- živčna napetost in preganjanje utrujenosti
- izločanje seča
- mišični krči
- proti migreni in astmi 

SIVKA 
- pomirjevalni učinek pri duševnih stresih, depresijah, tesnobah in glavobolih

SLEZENOVEC
-  dihalne poti (suh kašelj, bronhitis, sinusi) 
- pri vnetjih v ustih in žrelu

SLADKI KOREN 
- dihalne poti (sprošča sluz in blaži kašelj, lajša astmo)
- proti želodčnim razjedam
- proti zobnim oblogam in gnitju zob
- varuje jetrne celice 

SMILJ
- težave z žolčnimi kamni in trebušno slinavko
- prebavni trakt (bruhanje, napenjanje, diareja, vnetje želodčne in črevesne sluznice) 
- kožne tegobe
- lajšanje glavobolov in uravnavanje holesterola v krvi

ŠENTJANŽEVKA 
- pomirjevalni učinek
- spodbuja delovanje prebavnih žlez in krvni obtok



ŠČETICA
- proti boreliozi
- razstrupljevalni učinek, deluje tudi na putiko in revmatizem (artritis) 
- regenerira človeške celice, obnavlja mišična tkiva in sklerozo

ŠIPEK 
- vsebuje obilo vitamina C
- prehladna obolenja,
-  veča odpornost nadledvične žleze

TAVŽENTROŽA 
- prebavne in želodčne težave 
- jetra in žolč
- uporablja se tudi pri telesni in živčni preobremenjenosti
- vročinska stanja

TIMIJAN 
- dihalne poti (krčevitem kašlju, bronhitisu, astmi)
- antibakterijski učinek (uničuje viruse in glivice)
- pospešuje tek in prebavo
- revmatizem

TRPOTEC 
-  pljučne in bronhialne boleznih
- širi dihalne poti 
- blaži različne alergije

VEDNO ZELENI GORNIK
- vnetje mehurja in sečevoda
- pri turih in ognojkih okuženih z bakterijo Staphylococcus aureus 
- težave s prostato

VINSKA RUTICA
- želodčne tegobe
- vrtoglavica
- kožni izpuščaji

VRBA (lubje)
- proti vročini in gripi
- črevesne težave
- protivnetno delovanje

VELIKI OMAN
- težave z dihali (olajšuje izkašljevanje in vnetje dihal)

https://www.naturazel.com/borelioza/
https://www.naturazel.com/izdelek/izvlecek-scetica-as/


ZLATA ROZGA 
- vnetje sečnega mehurja in ledvic
- pospešuje odvajanje vode
- revmatizem in limfa

ŽAJBELJ
- pomaga pri nočnem potenju, vročinskim oblivom in simptomi menopavze
- uničuje mikrobe (razkužuje tudi ustno votlino)
- črevesne težave (slaba prebava, napihnjenost)
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