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 Kraków, dnia 08.02.2021r 

            

 

 

Klub „Senior z pasją” – warsztaty psychologiczne 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację PZU 

 

 

 

 

Mózg odpowiada za wszystkie funkcje w organizmie. Jakość naszego życia jest 

zależna od prawidłowego działania tego organu.  

Środowisko, w którym żyjemy, ma ogromny wpływ ma pracę mózgu. Toksyny zawarte 

w pożywieniu, sztuczne i mocne światła urządzeń elektronicznych mogą oddziaływać 

negatywnie, uniemożliwiać pracę mózgu na wysokich obrotach. Np. sztuczne światła ekranów 

komputerowych i telefonów komórkowych zmieniają delikatnie dobową równowagę 

neuroprzekaźników, nasze nerwy wzrokowe są nadmiernie stymulowane po zmroku.  

Ponadto żywność jest często uprawiana na osłabionych glebach, a następnie dalej 

przetwarzana i pakowana, przekazywana nam do spożycia pozbawiona niezbędnych witamin i 

minerałów, które są paliwem dla naszego mózgu. 

Z wcześniejszych wykładów wiemy, że dieta bogata w cukier, tłuszcz i sztuczne 

dodatki, a uboga w minerały może pogorszyć wyniki nasze funkcje mózgowe. Osoby, które 

jedzą mało warzyw i owoców, a dużo produktów przetworzonych są częściej 

zdenerwowane i w depresji.  

Można nawet przewidzieć, czy te przypadłości pojawią się w przyszłości na podstawie obecnej 

diety. Ci, którzy bardzo rzadko jedzą żywność przetworzoną a ich dieta opiera się głównie na 
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roślinach, wolniej zapadają na choroby związane z wiekiem i mają mniejsze ryzyko 

Alzheimera czy demencji. 

Z wcześniejszych wykładów wiemy, również to, że wiele kluczowych procesów zachodzących 

w mózgu, w tym produkcja energii, neurotransmisja, budowanie i naprawa połączeń 

nerwowych, mogą zaistnieć tylko wtedy, jeśli mamy odpowiednią ilość składników 

odżywczych.  

Innymi słowy są budulcem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Mówiąc 

prosto: praca naszego mózgu zależy od dostarczanych mu składników odżywczych. 

Wielokrotnie już omawiałam podstawowe składniki odżywiające nasz mózg takie jak: 

 Wybieraj zielone - regularne spożywanie zielonych warzyw liściastych (to gwarancja 

wysokiego poziomu mikroskładników odżywczych), 

 Jagody, jagody, jagody -pod skórką o intensywnym kolorze kryją one wyjątkowo dużą 

ilość składników odżywczych, szczególnie ważnych dla zdrowia mózgu. Warto jeść ok. 

150 gram co najmniej 3 razy w tygodniu, 

 Więcej ryb, mniej mięsa (rybę należy spożywać co najmniej dwa razy w tygodniu), 

 Orzechy laskowe i inne orzeszki, migdały, pistacje (surowe, nie solone) poprawiają 

kondycję serca, a tym samym i mózgu (codziennie należy zjeść garść tych orzechów), 

Uwaga: mączny umysł- neurolog dr. David Pearlmutter w książce „Grain Brain” 

(„Zbożowa głowa”) zwraca uwagę na zbyt częste sięganie po pszenicę, węglowodany i 

cukier i związane z tym niepokojące skutki ich oddziaływania na mózg . Warto unikać 

przetwarzanych płatków śniadaniowych, ukrytego cukru i słodyczy – od tego zależy 

zdrowie mózgu. 

W postępie cywilizacji dużym wyzwaniem dla każdego jest, dostrojenie funkcjonowania 

mózgu do dobrego samopoczucia i zdrowia.  

Negatywnym skutkom syntetycznych wpływów współczesnego świata starają się 

przeciwdziałać holistyczne nauki, opierające się na założeniu, że stan umysłu, ducha i ciała 

wzajemnie wpływają na siebie i że należy leczyć cały organizm, a nie tylko jego chorą część. 

Podejście holistyczne umożliwia każdemu skuteczne dbanie o własne zdrowie 

wykorzystując powszechną dostępnością do „pożywienia”, roślin leczniczych, 

naturalnych leków, ekologicznego rolnictwa i technologii.  

Dbanie o zdrowie nie wymaga skończenia studiów w określonym kierunku, każdy może, a 

wręcz powinien umieć zadbać o siebie sam, bo komu powinno najbardziej zależy na Twoim 

zdrowiu- lekarzowi, który na zdrowych ludziach nic nie zarabia, czy Tobie, który może dożyć 
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długowieczności, w dobrej jakości życia. Jednym z przykładów optymalizacji zdrowia 

naszego mózgu jest zastosowanie ziołoterapii. 

Ziołoterapia poprzedzała kształcenie lekarzy w zakresie selektywnych specjalizacji (od kiedy 

powstał międzynarodowy przemysł farmaceutyczny, finansujący uczelnie medyczne, 

kształceni są lekarza od płuc, serca, tarczycy itd.; 1989 rok -okres przełomu w Polsce, początek 

wprowadzania zachodnich standardów leczenia).  

W ziołoterapii, wykorzystując podejście holistyczne, staramy się doprowadzić organizmu do 

poziomu równowagi (homeostazy), aby przestał chorować.  

Podczas dzisiejszego warsztatu, w nawiązaniu do przedniego tematu spotkania 

warsztatowego, dnia 01.02.2021, pt. „Obraz kliniczny i diagnostyka zaburzeń psychicznych 

wieku podeszłego”, zamierzam Państwu omówić: 

a) jakie zioła poprawiają funkcjonowanie mózgu, pamięci, dotleniają tkanki nerwowe, 

odnawiają połączenia neuronalne. Do tych roślin należą:  

-Gotu Kola (wąkrotka azjatycka) 

- Bacopa, 

- Ginkgo Biloba (miłorząb japoński), 

- Ashwaganda (żeń-szeń) 

-Głóg 

-Dzika róża 

- Kurkuma 

-Zielona herbata (zawiera L-Teaninę) 

-Cytryniec chiński 

b) soplówka jeżowata-grzyb, który poprawia funkcjonowanie mózgu, 

 

Ad a) 

Zioła poprawiające funkcjonowanie mózgu i odnawiające połączenia 

neuronalne. 

 

Przy stosowaniu ziół poprawiających pamięć, często zalecane jest unikanie kawy i 

mocnej herbaty. Zwykle po 2-3 miesiącach takiej „ziołowej terapii” wspomagającej pracę 

mózgu, powinno się zrobić przynajmniej miesięczną przerwę. 
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Najskuteczniejsze jest przyrządzenie naparu z konkretnego zioła lub mieszanki. Susz 

należy zalać wrzątkiem, odczekać czas podany na opakowaniu i pić według zaleceń producenta. 

Nie należy nadużywać spożywania ziół.  

Jeśli przygotujesz napar z mieszanki, pamiętaj, aby przeczytać na opakowaniu, jakie 

konkretnie zioła ma w składzie. Upewnij się, że nie masz uczulenia na żadne z nich. Bardzo 

ważne jest, aby w każdym przypadku stosowania ziół, trzymać się zaleceń producenta. 

 

Gotu Kola (wąkrotka azjatycka) 

 

Ta roślina od wieków była znana jako zioło, dzięki któremu będziemy wiecznie żyć. 

Badania wykazały, że Gotu Kola ma silne działanie na funkcje kory mózgowej. Ten obszar 

mózgu odpowiada za percepcję, pamięć, zdolności myślowe, świadomość, intelekt i 

czynności mózgowe. Roślina przyczynia się również do naprawy wadliwych neuronów i 

powstanie nowych sieci. Gotu Kola wspomaga koncentracje i stymulują kreatywność. 

Badania na dzieciach karmionymi Gotu Kola wykazały, że są bardziej uważne, 

zdolne do lepszej koncentracji, spokojniejsze, następowała u nich poprawa pamięci, oraz 

chęć do rozwijania swoich uzdolnień. Uważa się również, że następuję poprawa 

komunikacji między półkulami mózgu, które jak wykazano, stymulują większą kreatywność 

i powodują wzrost częstotliwości dodatnich stanów fal mózgowych (w szczególności alfa, 

gamma i beta). 

 

Gotu Kola możemy kupić w kapsułka, które zawierają 520 mg wyciągu z ziela Centella 

asiatica (Wąkrota azjatycka; 26 mg azjatykozydów).  

Działanie: 

-wspiera pamięć i koncentrację w prawidłowym funkcjonowaniu, 
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-wpływa na funkcje poznawcze, 

-wspiera serce i układ krążenia, 

-wpływa pozytywnie na układ pokarmowy. 

 

Bacopa monnieri (Brahmi, Bacosides)  

 

Bacopa ma długą historie w tradycyjnej, plemiennej medycynie, z wieloma 

pozytywnymi efektami. Niektórzy mówią, że „bacopa pomaga wszystkim na wszystko”- 

jednak nie jest tak w rzeczywistości, ponieważ  na świecie nie ma uniwersalnego środka, 

który pomoże każdej osobie na każde schorzenie. 

Bacopa monnieri jest to niskopienne zioło pochodzące pierwotnie z mokradeł w  

południowych Indiach, Australii, Europie, Afryce, Azji i Ameryce Północnej oraz Południowej. 

Jest to ziele lecznicze stosowane w tradycyjnej medycynie indyjskiej (zwanej również pod 

nazwą "Ayurveda"), gdzie jest znane jako "Brahmi". Nazwę tą otrzymało na część "Brahmie", 

Boga Hinduskiego Panteonu i Jalanimby w Indiach. 

Bacopa monnieri początkowo opisana około 6 wieku n.e. w tekstach Charaka Samhity, 

Atharwa-Wed i Susrut Samhity jako „Medhya Rasayana” - czyli zioło potrzebne do 

wyostrzenia umysłu i tłumienia deficytów umysłowych . Zioło to było rzekomo używane 

przez starożytnych uczonych wedyjskich do zapamiętania długich świętych hymnów i pism. 

 

Bacopa jest silnym antyoksydantem, chroni komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym. 

Zwiększa obronę przed RFT (reaktywne formy tlenu), które powodują między innymi 

obrażenia komórek, np.: u szczurów z cukrzycą. Bacopa ma znaczną zdolność wychwytywania 

wolnych rodników. Chroni również DNA przed uszkodzeniem- Bacopa potrafił wyeliminować 

stres oksydacyjny i zapobiec uszkodzeniom tkanki, np. u myszy wystawionych na działanie 
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aluminium. Bacopa wykazywał znaczące działanie ochronne na uszkodzenia DNA 

wywoływane przez H2O2 w ludzkich fibroblastach. 

Mechanizm działania: 

Wykazano, że działanie przeciwutleniające Bacopa odbywa się poprzez chelatację metalu na 

poziomie inicjacji, a także poprzez rozbijanie działania łańcuchowego peroksydacji lipidów. 

 

Bacopa ma działanie przeciwzapalne-w próbach testowych ekstrakty alkoholowe Bacopa 

okazały się niezwykle skuteczne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Kwas Bacopa 

(kwas betulinowy) hamował wytwarzanie IL-6 indukowanej lipopolisacharydem (LPS) w 

komórkach jednojądrzastych krwi zarówno w warunkach laboratoryjnych , jak i w przypadku 

żywych organizmów. 

Mechanizm działania: 

Bacopa hamuje COX (cyklooksygenazy) i LOX (lipoksygenazy) i zmniejsza TNF-α (czynnik 

martwicy nowotworu - alfa) (10). Bacopa hamuje zapalenie przez modulowanie mediatora 

prozapalnego. 

 

Bacopa redukuje stres oraz niepokój, ponieważ w znacznym stopniu obniża poziom 

kortyzolu i stres u zdrowych ludzi. Ma działanie uspakajające. Bacopa  pozwala zredukować 

niepamięć wsteczną (amnezję) wywołaną stresem. Bacopa jest składnikiem preparatu Perment, 

który jest skuteczny w leczeniu depresji. Bacopa jest  także skutecznym środkiem przeciw 

stresowym w przypadku  ostrego i chronicznego stresu, np. u szczurów. Ekstrakty Bacopa mogą 

być stosowane jako silny środek terapeutyczny w leczeniu mieszanego zaburzenia depresyjno 

lękowego (MAD), np. u myszy. Bacopa znormalizowała stres wywołany zmianami 

kortykosteronu we krwi i poziomami monoamin, takich jak noradrenalina (NA), serotonina (5-

HT) i dopamina, np. w mózgach szczurzych. 

 

 

 



7 
 

Bacopa wspiera pamięć 

Bacopa jest tradycyjnie używana do poprawy procesów uczenia się, wspiera również pamięć 

. Ekstrakt Bacopa miał pozytywny wpływ na zdolność uczenia się i zapamiętywania już po 12 

tygodni regularnego podawania. Kolejne badanie wykazało natomiast poprawę pamięci już 

po 4 tygodniach stosowania tego środka. W australijskiej ankiecie przeprowadzonej w grupie 

seniorów wykazano, że Bacopa jest jedną z najpopularniejszych metod wspomagania 

pamięci wśród 60-64-letnich konsumentów. 

Bacopa poprawia przywołanie wspomnień u ludzi cierpiących na demencję lub znaczące 

upośledzenia poznawcze. Bacopa wykazywała  także wpływ na zdolność zachowania nowo 

nabytych informacji. Bacopa znacznie poprawiła nabywania i przechowywania danych  u 

zdrowych osób starszych. 

Preparat Bacopa wpływa korzystnie na pamięć i uczenie się w przypadku długotrwałego 

dawkowania u pacjentów z nerwicą lękową. Jak wiadomo, schorzenie to wpływa degradująco 

na funkcję poznawczą mózgu. Ekstrakt z liści Bacopa zwiększył możliwość przyswajania 

wiedzy i zachowanie nabytych informacji, np. u szczurów. Bacopa działała skutecznie na 

zaburzenia pamięci przestrzennej spowodowane skopolaminą, np. u myszy laboratoryjnych. 

Bacopa spowodowała regresję amnezji wywołanej diazepamem u myszy. Bacopa zmniejszał 

wpływ indukowanej L-NNA na amnezję u myszy. 

Mechanizm działania: 

Efekty działania Bacopa sugerują, że jej dobroczynny wpływ jest związany z jej 

podobieństwem ze szlakiem GABA. 

Bacopa może zapobiegać chorobom serca 

Bacopa (jako składnik preparatu Protandim) zmniejsza nieprawidłowy wzrost zdrowych 

komórek (hiperplazja) w ludzkich żyłach sepanicznych, które są często stosowane w 

przeszczepach. 

Ekstrakt Bacopa jest zdolny do rozpuszczania skrzepów w organizmach doświadczalnych, 

a tym samym może być obiecującym „środekiem trombolitycznym”.  Alkoholowy ekstrakt 

Bacopa zmniejsza poziom cholesterolu, np. u szczurów będących na diecie bogatej w tłuszcze 

nasycone. 

Bacopa jest składnikiem preparatu ziołowego (DHC-1), który wykazał działanie ochronne w 

przypadku badań przeprowadzonych na sercach, np. szczurów. Bacopa chroni szczury przed 

uszkodzeniami niedokrwiennymi i reperfuzyjnymi  oraz obniża ciśnienie krwi. Brahmi może 

być skutecznym lekiem przeciw nadciśnieniowym i jednocześnie rozszerzającym naczynia 
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krwionośne w różnych typach Tętnic. Bacopa może zapewnić ochronę przed zmianami 

biochemicznymi i patologią aorty, np. 

 u szczurów z wysokim poziomem cholesterolu. 

Mechanizm działania: 

Ciśnienie krwi jest zmniejszane poprzez uwalnianie tlenku azotu przez komórki śródbłonka, 

stąd uważa się, że  Bacopa chroni mózg - "odżywka dla mózgu". Poprawia kondycję mózgu 

oraz wspiera pamięć i zdolności intelektualne, jest stosowany tradycyjnie w przypadku bólów 

głowy u ludzi. 

Bacopa hamuje acetylocholinesterazę i aktywuje acetylotransferazę choliny, która 

zwiększa acetylocholinę. Zwiększa również przepływ krwi do mózgu u ludzi i szczurów. 

Ekstrakt Bacopa miał pozytywny wpływ na uczenie się i pamięć, po 12 tygodniach podawania 

u kobiet po menopauzie (badanie pilotażowe). Bacopa poprawiła pamięć bez pamięci u ludzi 

z otępieniem lub znaczącymi zaburzeniami poznawczymi. 

Bacopa jest skuteczna w przypadku chronicznego zapalenia nerwów związanych z 

wiekiem w mózgu szczurów. Bacopa znacząco zmniejsza poziom cytokin prozapalnych, 

ekspresję białka iNOS, całkowitą zawartość azotynów i lipofuscyny w mózgu szczurów w 

podeszłym wieku.  

Składniki obecne w ekstrakcie Bacopa wykazują właściwości pobudzające wzrost komórek 

nerwowych u dorosłych szczurów. Bacopa skutecznie odwracał skutki uszkodzeń 

oksydacyjnych spowodowanych aluminium w móżdżku starych szczurów. Pomadto Bacopa 

(bakozydy) pomaga także w regeneracji uszkodzonych neuronów. Bacopa wykazuje działanie 

ochronne przed uszkodzeniami DNA w astrocytach (komórki glejowe ośrodkowego układu 

nerwowego). 

Mechanizm działania: 

Bacopa zwiększa aktywność kinazy białkowej w hipokampie u ludzi i zwierząt. Bacopa może 

pomóc w leczeniu schorzeń układu nerwowego: w chorobie Huntingtona, Parkinsona i 

Alzheimera. 

Bacopa jest obiecującą substancją, która może zapobiegać chorobie Hountingtona, ponieważ 

ma silne działanie neuroprotekcyjne. Bacopa jest także środkiem, który potencjalnie może 

działać  przeciw chorobie Parkinsona, ponieważ zmniejsza agregację alfa synukleiny, 

zapobiega neurodegeneracji dopaminergicznej i przywraca zawartość lipidów we krwi. 

Bacopa może chronić komórki nerwowe poprzez modulację szlaków komórkowych redoks, 

które są zmienione w przebiegu chorobie Parkinsona (PD). 
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Wyciąg z Bacopa okazał się być pomocny w redukcji uszkodzenia indukowanego 6-OHDA 

(6-hydroksydopaminy) w modelach szczurzych Parkinsona. 

Bacopa jest potencjalnym wzmacniaczem funkcji poznawczych i neuroprotektorem w 

przypadku  choroby Alzheimera. Wyciąg z Bacopa redukuje złogi beta-amyloidowe w 

mózgu modelu zwierzęcym choroby Alzheimera. Bacopa poprawia funkcjonowanie w 

przypadku ADHD i dysleksji. 

Bacopa jako części złożonych preparatów ziołowych jest skuteczna w zwiększaniu 

zdolności poznawczych i koncentracji uwagi oraz kontroli impulsów u dzieci z ADHD 

(skutecznie zmniejsza objawy ADHD i był dobrze tolerowany przez dzieci). 

 Bacopa wykazuje pozytywne działanie w leczeniu dysleksji (zaburzenia czytania) u dzieci. 

Bacopa równoważy układ odpornościowy. Bacopa chroni ludzkie limfocyty przed różnymi 

czynnikami uszkadzającymi DNA.  

Dieta Bacopa stymulowała więcej wydzielania IgA i IgG we krwi, np. szczurów w 

porównaniu z Echinaceą lub Ashwagandhą. Bacopa jest skuteczna w leczeniu chorób 

związanych z przewlekłym zapaleniem mózgu spowodowanym wrodzonym układem 

odpornościowym. Bacopa jest stosowana w leczeniu powiększenia śledziony. 

Bacopa działa przeciwcukrzycowo. 

W Indiach niektóre plemiona (region Orissa) używają wywaru z części nadziemnych do 

leczenia cukrzycy. Bacopa (Bacosine) wykazywała aktywność insulinopodobną (obniżenie 

poziomu glukozy we krwi), np. u szczurów z cukrzycą indukowanych alloksanem. Bacopa 

(Bacosine) odwróciła utratę masy ciała, np. u szczurów z cukrzycą, przywracając wartości do 

prawie normalnego poziomu. 

Bacopa zwiększyła zawartość glikogenu w wątrobie szczurów z cukrzycą i wykorzystanie 

glukozy w przeponie szczurów z cukrzycą. 

Bacopa jest środkiem przeciwdrobnoustrojowym 

Wyciąg alkoholowy Bacopa miał działanie przeciwgrzybicze przeciwko Candida albicans i 

Aspergillus niger (czarna pleśń). Bacopa wykazała aktywność przeciwdrobnoustrojową 

przeciwko Vibrio cholera. Bacopa wykazała aktywność przeciw Helicobacter pylori 

(bakteria związana z przewlekłymi wrzodami żołądka). 

Alkoholowy ekstrakt z liści Bacopa wykazywał działanie przeciwbakteryjne przeciwko 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia i E.coli. Ekstrakt alkoholowy (eter 

dietylowy) Bacopa miał maksymalne działanie hamujące przeciwko Staphylococcus aureus 

i Proteus vulgaris. 
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Bacopa ma szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego przeciwko innym bakteriom, 

takim jak Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Salmonella typhi i Proteus vulgaris.  

Ekstrakt z liści Bacopa wraz z nasionami Azadirachta wykazywał działanie 

przeciwbakteryjne przeciwko Salmonella enterica serovar Typhi, organizmowi 

wywołującemu dur brzuszny. Ekstrakt roślinny Bacopa jest stosowany w leczeniu rzeżączki. 

Bacopa wspiera długowieczność. 

Bacopa zapobiega powstawaniu malonodialdehydu i lipofuscyny, które są wskaźnikami 

starzenia. Nierównowaga między utleniaczami i przeciwutleniaczami podczas starzenia się 

może być zminimalizowana przez Bacopa. 

Bacopa pomaga chronić jelita 

Sok z liści Bacopa jest podawany w celu złagodzenia biegunki. Bacopa jest skuteczna w 

leczeniu pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Bacopa wykazała istotne działanie 

przeciwwrzodowe i gojenie wrzodów u szczurów zdrowych i cukrzycowych typu 2. 

Świeży sok z Bacopa posiada właściwości przeciwwrzodowe. Bacopa jest skuteczna w 

leczeniu zaparć i zaburzeń żołądkowych. 

Mechanizm: Ekstrakt z Bacopy może chronić jelita ze względu na jego dominujący wpływ na 

czynniki obronne śluzówki. 

Bacopa może pomóc chronić wątrobę. 

Bacopa chroniła przed indukowanym przez Tylenol uszkodzeniem wątroby u szczurów i 

zwiększała aktywność katalazy przeciwutleniaczy i glutationu w tym modelu uszkodzenia 

wątroby. Alkoholowy ekstrakt z Bacopy wywierał również działanie ochronne na wątrobę 

przed morfiną, nitrobenzenem, N-nitrozodietyloaminą i „wodoronadtlenkiem żelazawo-

siarczanowym” wywołał uszkodzenie wątroby u szczurów. 

Bacopa promuje wzrost włosów 

Bacopa (liście) jest składnikiem olejku ziołowego, który wykazuje doskonałą aktywność 

wzrostu włosów. Bacopa (jako składnik preparatu ziołowego) również znacznie zmniejszyła 

wypadanie włosów u zwierząt. 

Mechanizm: Bacopa wspomaga wzrost włosów poprzez zwiększenie wielkości pęcherzyków 

i wydłużenie fazy anagenowej. 

 

Zagrożenia i przeciwwskazania do stosowania Bacopa Monnieri 

Ciąża i karmienie piersią 

Brak wystarczających wiarygodnych informacji na temat bezpieczeństwa przyjmowania 

bacopy w przypadku ciąży lub karmienia piersią. 
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Powolne tętno (bradykardia) 

Bacopa może spowolnić bicie serca. Może to być problem u osób, które mają już wolne tętno. 

Blokada przewodu pokarmowego 

Bacopa może powodować „przekrwienie” jelit. Może to powodować problemy u ludzi, 

którzy mają zatory w jelitach. 

Choroby płuc 

Bacopa może zwiększać wydzielanie płynów w płucach. Istnieje obawa, że może to 

pogorszyć choroby płuc, takie jak astma lub rozedma płuc. 

Zaburzenia tarczycy 

Bacopa może zwiększać poziom hormonu tarczycy. Bacopa należy stosować ostrożnie lub 

unikać, jeśli pacjent choruje na tarczycę lub przyjmuje leki z grupy hormonów tarczycy. 

Niedrożność dróg moczowych 

Bacopa może zwiększać wydzielanie w drogach moczowych. Istnieje obawa, że może to 

pogorszyć niedrożność dróg moczowych. 

Badania wykazały, że ta roślina może wspomóc komunikację synaptyczną. Komórki 

nerwowe stają się dzięki niej bardziej aktywne i przepływ informacji między nimi jest 

efektywniejszy. Bacopa wspiera produkcję serotoniny, co powoduje, że nasz organizm 

lepiej walczy ze stresem i łatwiej nam się odprężyć. Bacopa zawiera również enzym zwany 

hydroksylazą tryptofanu, który poprawia pamięć. 

Ponadto Bacopa jest ziołem adaptogennym, co oznacza, że doprowadza do równowagi 

ciała. Wiele osób z lękami lub którzy są zestresowani, stwierdziło, że zioło ich uspokaja i 

odwrotnie, osoby z przewlekłym zmęczeniem stwierdziły, że zioło dodaje im energii. To 

sprawia, że jest ono bezpieczne. 

 

Podsumowując:  

Bacopa wspomaga utrzymanie prawidłowych procesów uczenia się. Wspiera właściwe 

mikrokrążenie krwi przyczyniając się do odpowiedniej pracy komórek mózgowych. 
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Wspomaga prawidłowe funkcje poznawcze (pamięć i  koncentrację) szczególnie u ludzi w 

podeszłym wieku. Dodatkowo sprzyja właściwej reakcji na stres oraz spokojnemu zasypianiu. 

 Składniki: Wyciąg pozyskany z ziela Bacopa monnieri standaryzowany do 10% bakozydów 

(Drug Extract Ratio – 10:1); żelatyna (składnik kapsułki). Produkt bez substancji dodatkowych. 

 Zalecana porcja do spożycia: 1 kapsułka raz dziennie.  

  

Ginkgo Biloba (miłorząb japoński) 

Miłorząb japoński to nie tylko jedna z najzdrowszych roślin na naszej planecie, ale 

również jeden z najstarszych gatunków, jaki kiedykolwiek pojawił się na ziemi.  

 

 

 

Wspomaga leczenie takich chorób jak astma, zapalenie oskrzeli czy pęcherza, 

niskiego libido czy pasożytów jelitowych, a nawet rzeżączki. Jednak ma najbardziej istotne 

działanie na mózg. Ginkgo Biloba wpływa na produkcję komórek macierzystych, które 

mają zbawienny wpływ na pamięć i funkcje poznawcze. Jest przydatna w leczeniu zaburzeń 

koncentracji, depresji, stanów niepokoju czy zawrotów głowy.  

 Badania na zwierzętach wykazały, że miłorząb japoński zwiększa produkcję komórek 

macierzystych w mózgu, które mają pozytywny wpływ na pamięć i funkcje poznawcze, jak 

również promowanie ogólnego odmłodzenia. Oprócz swoich niezwykłych efektów na 

komórkach macierzystych, miłorząb także stymuluje produkcję neuroprzekaźnika i jest 

przydatny w leczeniu stanów, takich jak utrata pamięci, zaburzenia koncentracji, splątanie, 

depresja, niepokój, zawroty głowy, szum w uszach i bóle głowy. Efekt ten jest częściowo 

związany z jego zdolnością do skutecznego udrażniania i wzmacniania wszystkich ścianek 

naczyń krwionośnych, dzięki czemu lepiej dotleniony jest mózg i mięsień sercowy.  

Gingko został również stosowany w leczeniu alzheimera, parkinsona, astmy, zapalenia 

oskrzeli, zmęczenia, podrażnienia pęcherza, niskiego libido, pasożytów jelitowych i rzeżączki, 

między innymi dlatego, że jest jednym z najważniejszych ziół leczniczych na tej planecie.  
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Ashwagandha (Withania somnifera, korzeń-żeń-szenia indyjskiego) 

 

Ashwagandha to roślina lub dokładniej korzeń zwanym żeń-szeniem indyjskim, zioło o 

działaniu adaptogennym 

Żeń-szeń jest ziołem znanym już od ponad 4000 lat. Był on początkowo wykorzystywany w 

medycynie naturalnej na Dalekim Wschodzie. Żeń-szeń leczy dużo dolegliwości. W medycynie 

najczęściej wykorzystuje się jego korzeń. Najcenniejszą pod względem wpływu na zdrowie 

odmianą żeń-szenia jest ta, która ma korzeń w kolorze białym.  
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Żeń-szeń ma w swoim składzie ponad 200 substancji aktywnych. Trudno znaleźć taką ich ilość w 

innych roślinach. Jedną z najważniejszych substancji są ginsenozydy, które zwiększają zdolność 

hemoglobiny do tego, by przyłączał się do niej tlen.  

Dzięki temu organizm ma większe możliwości w kwestii wysiłku umysłowego oraz fizycznego, a także 

rekonwalescencji.  

Ginsenozydy (określane też mianem makrocząsteczek) zbudowane są z dwóch części. Pierwszą z nich 

jest cukier (w formie glukozy lub galaktozy), a druga ma budowę sterydową. W korzeniach żeń-szenia 

spotyka się ponadto liczne witaminy i składniki mineralne, przez co stanowi on uzupełnienie 

codziennej, zdrowej diety. 

Żeń-szeń działa na organizm wielokierunkowo. Jest to zioło, które wpływa na ośrodkowy 

układ nerwowy, poprawiając zdolności koncentracji i zapamiętywania. Oprócz tego 

chroni on organizm przed osteoporozą, obniża poziom cholesterolu, a także ma 

właściwości przeciwcukrzycowe oraz przeciwnowotworowe. Ponadto pobudza on układ 

odpornościowy do działania, chroniąc przed drobnoustrojami i wirusami, a kobiety 

doceniają również żeń-szeń za to, że odmładza wygląd skóry i zapobiega wypadaniu 

włosów. Jeśli chodzi o mężczyzn, żeń-szeń doskonale sprawdzi się jako środek podnoszący 

potencję. Dzięki niemu można się pozbyć zaburzeń erekcji. 

 

 

 

 

 

Stosuje się ją od lat w medycynie indyjskiej, ponieważ zmniejsza ona stres i poprawia 

myślenie, szczególnie u osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Zmniejsza ona także ilość 

amyloidu, czyli szkodliwego białka, które prowadzi do zniszczenia komórek nerwowych. 

Dzięki niej poprawiasz swoje skupienie i zdolność do koncentracji, bez zbędnego pobudzenia, 

u osób w wieku średnim i starszych można stosować ashwagandhe w celu podniesienia energii 

i ogólnie zdrowia. 
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Obecne badania dowodzą, że Ashwagandha pełni ważną rolę w ochronie mózgu i 

wzmacnianiu funkcji kognitywnych (zdolność człowieka do odbierania, przetwarzania i 

wykorzystywania informacji płynących z otoczenia). 

Przeprowadzono pięć badań klinicznych nad działaniem Ashwagandhy na osoby 

znerwicowane. Okazało się, że symptomy związane ze stresem uległy zmniejszeniu. Jedne z 

badań przeprowadzono nad niezwykle silnie skoncentrowanym ekstraktem, wyniki 

potwierdziły, że 300 mg ashwagandhy dwa razy dziennie znacząco zmniejsza symptomy 

stresu i poziom hormonu stresu (kortyzolu) we krwi już po dwóch miesiącach spożywania. 

 

Źródło: Ben Brown (2016). Wymień olej w głowie - jak prawidłowo odżywiać swój mózg, 

źródło: https://biowitalni.pl/blog/wymien-olej-w-glowie-jak-prawidlowo-odzywiac-swoj-

mozg-57.html (data pobrania 07.02.2021). 

 

Żeń-szeń jako suplement diety występuje najczęściej w formie tabletek lub kapsułek. Jego zalecana 

przez producenta dawka wynosi zwykle 1 tabletkę/kapsułkę na dobę, przy czym należy pamiętać o 

tym, że po trzech miesiącach codziennego stosowania żeń-szenia trzeba zrobić sobie około 4-

tygodniową przerwę. W innym przypadku może dojść do zaburzeń czynnościowych wielu narządów. 

Żeń-szeń ma silne działanie pobudzające, dlatego najlepiej stosować go rano. Korzeń można 

zarówno dodawać do herbaty, jak i zrobić z niego nalewkę, albo go żuć. Można łatwo 

przyzwyczaić się do jego gorzkiego smaku. 

https://biowitalni.pl/blog/wymien-olej-w-glowie-jak-prawidlowo-odzywiac-swoj-mozg-57.html
https://biowitalni.pl/blog/wymien-olej-w-glowie-jak-prawidlowo-odzywiac-swoj-mozg-57.html
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Żeń-szeń – przeciwwskazania 

Jeśli chodzi o przeciwwskazania, żeń-szeń nie powinien być spożywany przez osoby 

cierpiące na nadciśnienie i choroby serca, hemofilię i hipoglikemię. Oprócz tego żeń-szeń 

to produkt, którego nie mogą stosować dzieci, kobiety w ciąży oraz karmiące. 

 

 

 

Interakcje żeń-szenia z innymi lekami i ziołami 

Żeń-szeń to zioło, które nie powinno być stosowane przez osoby biorące warfarynę, czyli lek 

wykorzystywany przy leczeniu zakrzepicy i zatorowości płucnej. Nie jest zalecane również 

jednoczesne korzystanie z innych ziół o działaniu pobudzającym. Można w ten sposób zbyt 

mocno pobudzić organizm, co nie wpływa korzystnie na sen. 

 

 

 

 

Skutki uboczne stosowania żeń-szenia 

Żeń-szeń nie powinien być spożywany wieczorem oraz w przypadku picia dużej ilości kawy, 

bo wtedy wywołuje bezsenność. Ponadto należy pamiętać, że stosowanie go w nadmiernej 

ilości skutkuje podwyższeniem ciśnienia krwi, zaburzeniami rytmu serca, biegunką lub 

wysypką. Tego typu dolegliwości określa się mianem tzw. syndromu żeń-szeniowego. Gdy 

tylko się pojawią, należy skonsultować się z lekarzem 
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Głóg 

Głóg to ogólna nazwa roślin należących do gatunku Crataegus. W Polsce 

najpowszechniej występuje głóg jednoszyjkowy, głóg dwuszyjkowy oraz głóg pośredni. W 

naturalnych warunkach głóg ma postać ciernistych krzewów wysokich na 3–4 metry lub drzew 

o wysokości do 8–10 m. Kwiaty głogu są białe lub różowe, natomiast dojrzałe owoce o kulistym 

lub elipsowatym kształcie najczęściej mają barwę ciemnoczerwoną bądź czerwonobrunatną. 

Kolor owoców głogu zależy jednak od ich dojrzałości, a także od konkretnego gatunku rośliny 

– można trafić na owoce zielone, żółte, czerwone i ciemnofioletowe. 

 

 

Głóg, podobnie jak miłorząb japoński (znany także pod łacińską nazwą Ginkgo Biloba), może 

wspierać rozszerzanie naczyń krwionośnych w mózgu i jego lepsze ukrwienie. W efekcie 

pomaga w poprawianiu pamięci i koncentracji. 
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Głóg to surowiec zielarski – znaczenie farmaceutyczne mają jego kwiaty, szczytowe liście oraz 

owoce. Kwiaty głogu zbiera się w maju lub czerwcu, a następnie suszy w temperaturze pokojowej do 

30 st. C. Owoce są zdatne do zbioru we wrześniu i październiku, początkowo suszy się je w 

temperaturze 30 st. C, a pod koniec dosusza w 50 st. C. 

Wykorzystanie głogu w celach leczniczych i profilaktyce jest możliwe dzięki składowi 

chemicznemu tej rośliny. Bogata zawartość składników mineralnych i innych związków 

chemicznych obserwowana jest szczególnie w owocach i kwiatach głogu. Głóg to bogate 

źródło wielu mikroelementów, szczególnie potasu, wapnia, magnezu, fosforu i sodu. Jest to 

roślina, która dostarcza znaczne dawki witaminy C, a do jej głównych składników należą też 

flawonoidy oraz procyjanidyny. 

Kwiat głogu zawiera związki flawonoidowe, które działają rozkurczowo na mięśnie 

gładkie jelit, macicy, dróg moczowych i naczyń krwionośnych. Takie działanie jest istotne 

w odniesieniu do naczyń wieńcowych, ponieważ zwiększają się dopływy utlenionej krwi do 

mięśnia sercowego, co z kolei przyczynia się do ustąpienia duszności i bólu. Oprócz tego 

kwiat głogu zawiera procyjanidyny, które wpływają na obniżenie ciśnienia tętniczego. Ma 

również wpływ na siłę skurczów mięśnia sercowego. Poprzez zwolnienie ich częstotliwości, 

powoduje wydajniejszą pracę serca. 

Kwiat głogu posiada także pozytywne działanie na naczynia krwionośne mózgu. Zbliżone 

właściwości wykazują owoce tej rośliny, ale zawierają znacznie mniej flawonoidów i więcej 

procyjanidyn. W ich składzie znajdziemy też witaminę A i alkohol cukrowy. 

Dzięki składowi chemicznemu głóg doceniany jest za swoje właściwości lecznicze: 

 

 Działanie na układ krążenia. Korzystny wpływ głogu na układ sercowo-naczyniowy 

zaobserwowano w przypadku zażywania ekstraktów z owoców lub kwiatów głogu. 

Zauważono obniżenie cholesterolu LDL, cholesterolu całkowitego i trójglicerydów, 

a także wzrost poziomu cholesterolu HDL. Głóg sprzyja także obniżaniu ciśnienia 
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krwi, a niektóre badania sugerują, że może działać antyarytmicznie oraz mieć 

znaczenie w profilaktyce ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu. 

 Właściwości przeciwutleniające. Głóg zawiera wiele antyoksydantów, do których 

należą polifenole (m.in. flawonole, lignany, antocyjany). Szczególnie skuteczne w 

walce z wolnymi rodnikami są wodne i etanolowe wyciągi z głogu. Dwukrotnie 

silniejsze działanie przeciwutleniające stwierdzono w przypadku wyciągów 

etanolowych głogu, czyli przygotowanych na bazie alkoholu. 

 Działanie na układ odpornościowy. Głóg działa przeciwzapalnie, zapobiegając 

uwalnianiu histaminy czy prostaglandyn. Badania wykazały, że przeciwzapalnie 

działają zawarte w ekstrakcie z owoców głogu flawonoidy. Natomiast głóg 

pierzastolistny zawiera sitosterol, który wpływa na wzrost liczby leukocytów i 

aktywności makrofagów. 

 Właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Głóg działa przeciwbakteryjnie (zwalcza 

m.in. gronkowce i paciorkowce) oraz przeciwgrzybiczo (radzi sobie z kropidlakiem 

żółtym, Fusarium solani czy Microsporum canis). 

 

Jakie jest zastosowanie głogu? 

Głóg znajduje zastosowanie przede wszystkim w lecznictwie oraz jako produkt spożywczy. W 

kuchni owoce głogu wykorzystywane są do przygotowywania przetworów czy napojów, ale 

bywają też spożywane w postaci świeżej. Od dawna głóg polecany jest również przez 

medycynę ludową, szczególnie w leczeniu dolegliwości takich jak biegunki, zaburzenia 

pracy pęcherzyka żółciowego, astma, bezsenność. Właściwości głogu doceniła też medycyna 

chińska, polecając tę roślinę osobom z problemami trawiennymi, hiperlipidemią czy 

zaburzeniami krążenia. 

Oficjalnie głóg uznawany jest za surowiec zielarski, a ekstrakty z kwiatów i liści głogu w 

Europie i Stanach Zjednoczonych stosuje się w przypadku osób zmagających się z 

niewydolnością serca klasy I i II (w skali NYHA). Głóg dostępny jest też powszechnie w 

postaci różnych preparatów aptecznych. 
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Głóg – roślina przydatna w kuchni 

 

Zastosowanie kulinarne owoców głogu obejmuje przede wszystkim przetwory (dżemy, 

konfitury, soki), galaretki, herbaty, nalewki czy cukierki głogowe. 

 

 

 

W kuchni można głóg stosować też w postaci naparu z kwiatów, a także naparu z owoców. 

Ten ostatni – pity systematycznie – jest pomocny przy nadciśnieniu oraz miażdżycy. Napar 

z kwiatu głogu zaś pomoże przy niwelowaniu dolegliwości sercowych oraz złagodzi bóle 

reumatyczne, stawowe oraz mięśniowe. Może być również stosowany w początkach 

miażdżycy i nadciśnieniu. 

 

Jak przygotować napary z głogu? 

Można zastosować kwiaty głogu do przygotowania naparu – potrzebna jest wówczas 1 

łyżeczka rozdrobnionych kwiatów i liści głogu, którą następnie należy zalać szklanką ciepłej 

wody i na koniec powoli ogrzewać pod przykryciem przez mniej więcej 3 minuty. Potem 
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wystarczy przecedzić i pić 2 razy dziennie po szklance odwaru – przygotowanego tuż przed 

wypiciem. 

 

Można także sporządzić napar z owoców głogu – wystarczy zalać 2 łyżeczki owoców głogu 

szklanką wrzątku i odstawić pod przykryciem na 20 minut. Pić 3 razy dziennie. W celu 

przygotowania herbaty z głogu można zalać gorącą wodą ususzone owoce – przygotowane 

samodzielnie lub zakupione w sklepie zielarskim. 

 

Głóg w preparatach z apteki 

Kwiaty oraz owoce głogu są składnikami wielu środków, dostępnych w aptece. Są to przede 

wszystkim preparaty obniżające ciśnienie oraz leki nasercowe. Mają one wpływ na poprawę 

ukrwienia mięśnia sercowego i zwiększenia przepływu wieńcowego krwi. Przyspieszają także 

akcję serca i polepszają jego tolerancję na braki tlenu. 

 

 

Głóg wchodzi także w skład mieszanek, mających zastosowanie jako środki 

uspokajające, działające przeciwko miażdżycy, a także jako środki stosowane przy 

zaburzeniach w gospodarce lipidowej. Owoce głogu są również składowymi mieszanek 

witaminowych o działaniu wzmacniającym. Zaś wyciąg z kwiatu głogu jest jednym z 

głównych składników środków stosowanych przy urazach czy obrzękach zagrażających 

zakrzepowym zapaleniem żył. 
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Osoby poszukujące głogu na półkach aptecznych lub sklepowych mogą znaleźć go w postaci 

kwiatostanów i owoców do zaparzania, tabletek, kropli z głogu (czyli ekstraktu), soku, a także 

ziołowych cukierków z głogiem. 

 

Przeciwwskazania do stosowania głogu 

Głóg może być stosowany uzupełniająco w leczenia wielu dolegliwości, ale w przypadku 

poważniejszych schorzeń wymagana jest konsultacja lekarska. Dotyczy to szczególnie 

pacjentów z niewydolnością serca – nie w każdym przypadku sięganie po głóg będzie 

wskazane. Preparaty z głogiem nie są wskazane dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. 

 

Dzika róża 

Na całym świecie rośnie aż 1400 gatunków dzikiej róży. Poszczególne jej odmiany 

różnią się między sobą barwą kwiatów i kształtem owoców. W Polsce dostępnych jest 23 

gatunki rośliny. Dzika róża cieszy się dużym zainteresowaniem wśród zielarzy, a tym, co jest 

w niej najcenniejsze, są jej kwiaty i owoce. Wynika to faktu, iż obydwie części są bogate m.in. 

w witaminę C. 

 

 

 

Dzika róża, często występująca jako składnik mieszanek ziołowych, zawiera dużą ilość 

witaminy C, znanej też jako kwas askorbinowy. Ta z kolei wspomaga pracę układu 

nerwowego, podnosi funkcje psychologiczne oraz zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia. 

To tylko niektóre, dobroczynne w tej „dziedzinie”, zioła. 
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Kurkuma  

Kurkumę uzyskuje się z korzenia ostryżu, czyli rośliny z rodziny imbirowatych. 

Kurkuma często jest nazywana kuzynką imbiru, także ze względu na ostry smak. Kurkuma to 

kłącze, korzeń lub łodyga znajdujące się pod ziemią. Kurkuma, którą znamy z naszych kuchni 

to właśnie zmielone kłącze lub łodyga ostryżu. Kłącze kurkumy charakteryzuje się żółtawo-

brązowym ubarwieniem, natomiast we wnętrzu przybiera barwę pomarańczową. Kurkuma 

znajduje szerokie zastosowanie w kulinariach, medycynie, przemyśle spożywczym oraz 

kosmetycznym. 

Podstawowym składnikiem kurkumy jest kurkumina, która odpowiada za charakterystyczny, 

pikantny smak i żółtą barwę przyprawy. Obecnie największym producentem kurkumy są kraje 

azjatyckie, a przede wszystkim Indie. 

 

 

 

 

 

 

 

Kurkuma to intensywnie żółty barwnik pozyskiwany z ostryżu, który wspiera pracę mózgu. 

Przechodzi przez barierę krew – mózg, wspomaga naczynia krwionośne i nerwy.  
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Naukowcy odkryli, że można ją stosować w chorobie Parkinsona, Alzheimera i po zawale i 

wylewie, w celu zregenerowania naczyń krwionośnych. Ma silne działanie przeciwzapalne i 

antyoksydacyjne. 

Dzięki regularnemu jedzeniu kurkumy można wzmocnić wzrost komórek nerwowych i 

skuteczniej się uczyć. 

Cudowne działanie kurkumy wynika z obecności silnych związków leczniczych nazywanych 

kurkuminoidami. Najważniejszym z kurkuminoidów jest kurkumina – silny 

przeciwutleniacz o właściwościach przeciwzapalnych. Niestety, kurkumina jest bardzo słabo 

wchłaniana, dlatego, aby odczuć pozytywne efekty stosowania preparatów opartych na 

kurkumie, należy spożywać piperynę (organiczny związek chemiczny, alkaloid 

występujący we wierzchniej warstwie owoców czarnego pieprzu), która zwiększa 

wchłanianie kurkuminy do krwiobiegu aż o 2000 procent. 

Piperyna ponadto wspomaga wydzielanie soków trawiennych w żołądku, trzustce i jelitach, co 

ma pozytywny wpływ na cały proces trawienny, a także wchłanianie cennych składników jak 

witaminy czy kurkumina. 

Kurkuma jako przyprawa, którą dodaje się do codziennych potraw w niewielkich ilościach, 

praktycznie nie wpływa na kaloryczność spożywanych dań. 100 g proszku kurkumy 

dostarcza organizmowi 390 kcal. To naprawdę niewiele, pamiętając, że do dań dodajemy 

jedynie szczyptę tej przyprawy. Szczypta kurkumy to nie więcej niż 20 kcal. W 100 g kurkumy 

znajduje się 65 g węglowodanów, 8 g białka oraz 10 g tłuszczu. Niewątpliwą zaletą kurkumy 

jest wysoka zawartość błonnika pokarmowego, bo aż 22,7g. 

Poza wartościową kurkuminą, kurkuma jest niezwykle bogatym źródłem witamin i 

składników mineralnych. Suszone i zmielone kłącze kurkumy zawiera witaminy z grupy B, 

takie jak tiamina, ryboflawina, niacyna, kwas foliowy i witamina B6. Ponadto dodając 

kurkumę do potraw, dostarczamy organizmowi witamin E i K. Składniki mineralne, które 

wchodzą w skład kurkumy to wapń, żelazo, magnez, potas, fosfor, sód i cynk. 

Kurkuma polecana jest w terapii i profilaktyce nowotworów wielu narządów, m.in. skóry, 

płuc, jamy ustnej, głowy, przełyku, wątroby, trzustki, jelit, prostaty, szyjki macicy. 

Zawarta w kurkumie kurkumina wspomaga działanie taxolu – leku używanego w terapii 

nowotworu piersi. 

Warto stosować kurkumę w codziennej diecie. Przyprawa ma właściwości pobudzające 

wydzielanie żółci, gastryny, sekretyny i enzymów trzustkowych, działa także 

antybakteryjnie i rozkurczająco. Kurkuma pozytywnie wpływa na stan osób cierpiących 

na dolegliwości trawienne, schorzenia wątroby czy trzustki. 
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Kurkumina ma także zastosowanie w leczeniu infekcji na tle wirusowym. Według badań 

naukowców z USA i Uniwersytetu w Kopenhadze kurkuma pozwala na zahamowanie 

namnażania się wirusów, a także zapobiega powstaniu i rozwojowi schorzeń bakteryjnych i 

grzybiczych. 

Kurkuma korzystnie wpływa także na nasze oczy.  

Trwające badania skupiają się na tym, że zawarte w niej składniki mogą być wykorzystywane 

w leczeniu zapalenia spojówek, zespołu suchego oka czy jaskry, jednak prace nad 

ostatecznym potwierdzeniem tych właściwości kurkumy dla oczu są nadal w toku. 

W trakcie testów wykazano, że kurkuma wpłynęła na obniżenie poziomu cukru i 

cholesterolu we krwi badanych szczurów, a także wpłynęła wspomagająco na gojenie ran i 

stanów zapalnych u badanych zwierząt. Można więc przypuszczać, że podobne właściwości 

kurkuma wykaże w odniesieniu do ludzi. 

Kurkuma doskonale sprawdza się jako środek regulujący pracę wątroby i układu 

trawiennego. 

 

Kurkumina, czyli główny składnik kurkumy bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. 

Podobnie w bardzo nikłym stopniu wchłania się ona z przewodu pokarmowego, w związku z 

czym jej obecność w surowicy krwi jest niemal niewykrywalna. Dlatego też, aby nie spożyć 

zbyt dużej dawki kurkumy, zaleca się, aby w ciągu doby nie przyjmować dawki 

kurkuminy większej niż 8 g. Aby kurkumina była lepiej wchłanialna w jelitach należy ją 

łączyć z piperyną, która zwiększa rozpuszczalność tego związku.  

Kurkuma znana jest jako przyprawa, którą warto doprawiać dania przygotowywane w 

ramach kuracji odchudzającej. Czy rzeczywiście ta przyprawa może wspomóc proces 

odchudzania? Tak, ponieważ kurkuma jest bogatym źródłem błonnika pokarmowego, przez 

co wykazuje właściwości wspomagające przemiany metaboliczne oraz funkcjonowanie 

układu trawiennego. W tym przypadku również sprawdzi się połączenie kurkumy z piperyną, 

gdyż spotęguje to działanie odchudzające. 

Z racji na swoje właściwości odchudzające, kurkuma jest dostępna w aptekach w 

postaci tabletek. Kurkuma w tabletkach jest znacznie lepiej przyswajalna niż kurkuma 

dodawana do posiłków. Jest to spowodowane tym, że preparaty na bazie kurkumy są 

wzbogacone o składniki, które zwiększają jej wchłanianie w jelicie cienkim. Składniki te to 

albuminy, piperyna, jony cynku, magnezu, selenu oraz miedzi. Obecnie w sprzedaży dostępna 

jest kurkuma micelizowana, która charakteryzuje się kilkadziesiąt razy lepszą 

przyswajalnością niż kurkuma kupowana w proszku. 
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Warto jednak nadmienić, że samo przyjmowanie tabletek z kurkumą i pieprzem 

samoczynnie nie spowoduje utraty tkanki tłuszczowej. Aby taka kuracja była skuteczna 

przyjmowanie suplementów diety z kurkumy należy połączyć ze zmianą nawyków 

żywieniowych oraz aktywnością fizyczną.  

Efekty może przynieść zdrowa i zbilansowana dieta, której kaloryczność została 

obniżona o ok. 15-20% w stosunku do dziennego zapotrzebowania organizmu na kalorie. 

Regularna i urozmaicona aktywność fizyczna również wpłyną na przyśpieszenie utraty 

nadprogramowych kilogramów. 

 

Zielona herbata 

Zielona herbata największą popularność zdobyła jako środek na odchudzanie i oczyszczenie 

organizmu z toksyn. 

Gatunki zielonej herbaty różnią się między sobą wyglądem liści, kolorem naparu, jego 

smakiem, zapachem, a także zawartością kofeiny. Wszystko zależy od pory roku i pory dnia, 

w czasie której zbiera się liście herbaty (podobno najdroższe gatunki zielonych herbat pochodzą 

z liści zbieranych o świcie i zroszonych poranną rosą), wieku zbieranych liści, ich walorów 

smakowych, a także od sposobu ich zwijania. Duże znaczenie ma także rejon świata, z którego 

pochodzi zielona herbata (a co za tym idzie - strefa klimatyczna, w której jest uprawiana). 

Aby powstała herbata zielona, liście przerabia się najpóźniej w godzinę po ich zerwaniu, nim 

zaczną fermentować. Dzięki temu, że listki herbaty zielonej nie są poddawane fermentacji, 

zachowują się w nich niemal wszystkie cenne substancje, takie jak: 

 wyjątkowy zestaw polifenoli o różnorodnym działaniu oraz katechiny, 
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 silne antyoksydanty, 

 garbniki, 

 alkaloidy, 

  lipidy, 

 aminokwasy, 

 teina, 

 witaminy: A, B, C, E, 

 liczne mikroelementy: wapń, potas, miedź, cynk, mangan, fluor. 

Japończycy uważają, że wypicie od 4 do 10 filiżanek tego napoju dziennie korzystnie wpływa 

na zdrowie i przedłuża życie człowieka średnio o 3 lata. Holendrzy twierdzą, że cztery 

filiżanki dziennie zmniejszają zachorowalność na miażdżycą. Naukowcy zalecają więc 

wypijanie każdego dnia kilku szklanek zielonej herbaty dla przyjemności i zdrowia. 

Wyniki prowadzonych obecnie badań wskazują również, że zielona herbata może chronić 

mózg przed różnymi formami starczej demencji. Wykazano bowiem, że polifenole wiążą 

się z toksycznymi składnikami (nadtlenkiem wodoru i beta-amyloidem), odgrywającymi 

istotną rolę w rozwoju choroby Alzheimera. Po wchłonięciu przez organizm polifenole 

rozkładają się, przeobrażając się w nieszkodliwą mieszankę związków. 

Herbata pobudza i orzeźwia dzięki dużej zawartości teiny działającej tak samo jak kofeina 

znajdująca się w kawie. Liście herbaty, zarówno czarnej, jak i zielonej, mają od 2,5 do 4 procent 

teiny, z której około 80 procent przechodzi do naparu podczas parzenia. Filiżanka herbaty 

zawiera od 30 do 100 mg teiny.  

Po jej wypiciu zwiększają się zdolności umysłowe i fizyczne organizmu, a uczucie senności, 

znużenia i wyczerpania mija. Teina nie tylko ułatwia proces uczenia się i poprawia 

zdolność kojarzenia, ale reguluje też pracę jelit, a u niektórych osób łagodzi różnego 

rodzaju bóle. Pobudza jednak tylko świeży napar i to uzyskany najwyżej po 3 minutach. 

Herbata parzona dłużej działa relaksująco. 

Wyjątkowy zestaw cennych substancji sprawia, że zielona herbata jest nieoceniona w 

profilaktyce chorób układu krążenia. Przeciwdziała odkładaniu się złogów na ścianach 

naczyń krwionośnych, przez co zwiększa się ich przepuszczalność. Hamuje wchłanianie 

cholesterolu do krwiobiegu, zmniejsza lepkość płytek krwi, zapobiegając tworzeniu się 

skrzepów. W rezultacie picie zielonej herbaty zapobiega nadciśnieniu, obniża ryzyko 

zawału serca, choroby wieńcowej, udaru mózgu. 
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Zawarte w zielonej herbacie związki neutralizują bakterie bytujące w jamie ustnej, które 

mogłyby przyczynić się do zapalenia dziąseł i rozwoju paradontozy. Jednocześnie 

przeciwdziałają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Co więcej – zielona herbata ma 

również właściwości przeciwpróchnicze. To zasługa antybakteryjnego działania polifenoli 

oraz wysokiej zawartości fluoru. Warto więc herbaciany napar nie tylko pić, ale i stosować 

do płukania ust. 

 

Zielona herbata - wady 

Zielona herbata nie jest bez wad. Ma także negatywne właściwości. Zielona herbata spożywana 

w nadmiarze  może: 

 powodować anemię - katechiny zawarte w zielonej herbacie osłabiają wchłanianie 

żelaza z pożywienia przez organizm 

 negatywnie wpływać na rozwój płodu w czasie ciąży oraz noworodków podczas laktacji 

- zwarta w zielonej herbacie tanina w nadmiernych ilościach może zaszkodzić dziecku 

 powodować problemy żołądkowe - taniny zawarte w zielonej herbacie podrażniają 

żołądek, dlatego nie powinno się jej pić na czczo, na pusty żołądek 

 wchodzić w interakcje z lekami, np. może osłabiać działanie leków na nadciśnienie 

 powodować osteoporozę - zielona herbata wypłukuje wapń z organizmu, dlatego 

jej nadmierne spożycie może doprowadzić do osteoporozy. 

 

Inne działanie zielonej herbaty: 

 Napar z zielonej herbaty działa moczopędnie, co przyczynia się do likwidowania 

obrzęków. Jednocześnie ma właściwości oczyszczające – usuwa toksyny, 

nagromadzone w tkankach. Dzięki temu jest skuteczną bronią przeciw cellulitowi, 

zapobiega jego powstaniu i wygładza skórę. 

 Zielona herbata jest bardzo atrakcyjnym składnikiem kosmetyków. Ponieważ dostarcza 

licznych antyoksydantów niwelujących niszczące działanie wolnych rodników, kremy 

z jej dodatkiem chronią skórę przed fotostarzeniem – opóźniają pojawienie się 

zmarszczek i przebarwień. Dzięki zaś właściwościom antybakteryjnym i 

przeciwzapalnym wyciągi z zielonej herbaty stosuje się w kosmetykach 

przeznaczonych do pielęgnacji skóry przetłuszczającej się i trądzikowej. 

 Międzynarodowe badania nad właściwościami zielonej herbaty wykazały jej 

antynowotworowe działanie. To zasługa m.in. bardzo silnych przeciwutleniaczy, które 
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chronią DNA przed działaniem substancji kancerogennych i zmianami mogącymi 

prowadzić do rozwoju nowotworów. Dobrze udokumentowane jest zwłaszcza ich 

ochronne działanie przed rakiem skóry, wywoływanym głównie przez 

promieniowanie UV. Stwierdzono, że regularne picie zielonej herbaty wyraźnie 

zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na ten nowotwór, a ponadto 

zapobiega poparzeniom słonecznym. 

 Zielona herbata jest polecana na odchudzanie, zwłaszcza pita na noc, przed snem. Jeśli 

jednak pijemy zieloną herbatę na noc, wybierzmy tę z drugiego parzenia. Wtedy ma 

właściwości uspokajające i relaksujące. Ta z pierwszego parzenia działa pobudzająco i 

orzeźwiająco. 

 

Cytryniec chiński 

 

Cytryniec chiński to roślina, której właściwości i lecznicze działanie wykorzystuje się od 

tysiącleci. Opis rośliny oraz otrzymywanych z niej surowców został zamieszczony już w 

pierwszej farmakopei chińskiej z roku 250 p.n.e., a w medycynie chińskiej owoce cytryńca są 

wykorzystywane od ponad 2000 lat p.n.e. W medycynie naturalnej zastosowanie znalazły 

nasiona oraz dojrzałe czerwone, kuliste jagody o soczystym miąższu i cytrynowym zapachu, 

które po wysuszeniu mają barwę bladoczerwoną i wyglądem przypominają pieprz. 

 

Nazwa chińska rośliny oznacza owoc pięciu smaków, ponieważ słodki i kwaśny smak 

występują w skórce i miąższu, a cierpki, gorzki i słony w nasionach. 
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Cytryniec chiński pomoże w stanach zmęczenia fizycznego i psychicznego, osłabienia, 

rozdrażnienia i niepokoju. Cytryniec - podobnie jak żeń-szeń - wspomaga łagodzenie stanów 

przemęczenia, poprawia kondycję psychiczną i fizyczną. Za takie działanie cytryńca 

odpowiedzialne są lignany, które stymulują centralny układ nerwowy, przyczyniając się do 

poprawy sprawności fizycznej i umysłowej. Poza tym cytryniec chiński pomaga budować siłę 

i wytrzymałość mięśniową, a u sportowców podnosi wydolność organizmu, nie będąc 

zaliczanym do środków dopingujących. 

Współczesna fitoterapia poleca stosowanie cytryńca chińskiego osobom, które mają 

problemy zdrowotne z sercem. W Chinach owoce cytryńca stanowią składnik preparatu 

„Shengmai San”, stosowanego w chorobie wieńcowej serca, w Korei są wykorzystywane od 

dawna w leczeniu objawów sercowo-naczyniowych związanych głównie z okresem 

menopauzalnym.  

 

 

 

 

W cytryńcu chińskim znaleziono substancje o nazwie lignany, które działają ochronnie na 

wątrobę, zapobiegania jej uszkodzeniom i przyspiesza regenerację, m.in. w przebiegu 

wirusowego zapalenia wątroby i stanów zapalnych wątroby wywołanych czynnikami 

chemicznymi. Lignany działają ochronnie na wątrobę dlatego, że aktywują enzymy w 

komórkach wątroby, które produkują glutation – najmocniejszą substancję antyoksydacyjną. 

Poza tym ligniany niszczą substancje chemiczne, które przyczyniają się do powstania 

stanów zapalnych w różnych komórkach organizmu człowieka. 
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Z badań wynika, że wyciąg otrzymany z owoców cytryńca obniża w surowicy krwi zwierząt 

doświadczalnych podwyższony (działaniem czynników chemicznych) poziom transaminazy 

glutaminowo-alaninowej (SGPT) oraz, że wydzielone z wyciągu lignany (schizandrole i 

schizandryny) zatrzymują postępującą martwicę hepatocytów (komórek wątroby). W rezultacie 

szeroko zakrojonych badań farmakologicznych oraz klinicznych z wyciągami oraz 

wyizolowanymi z nich związkami, preparaty z cytryńca wprowadzono w Chinach do leczenia 

wirusowych zapaleń wątroby. 

 

Cytryniec chiński - przepis na nalewkę 

Składniki: 2 szklanki owoców cytryńca chińskiego, 0,5 l spirytusu 96 proc., 0,5 l wódki, 0,5 l 

miodu. 

Sposób przygotowania: owoce opłucz, dobrze osącz, zalej alkoholem. Postaw w ciepłym, 

ciemnym miejscu. Po 2 tygodniach zlej alkohol. Owoce wyciśnij, do soku dodaj płynny miód 

(chwilę podgrzewaj go w kąpieli wodnej). Połącz z alkoholem i odstaw na tydzień. Przefiltruj 

kilka razy, rozlej do butelek. Nalewka powinna dojrzewać ok. pół roku. 

 

Ad.b)  

Grzyb poprawiający funkcjonowanie mózgu, np. soplówka jeżowata  

(Yamabushi, Lwia grzywa). 

 

Soplówka jeżowata ( Yamabushi, Lwia grzywa) 
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Nazwa pochodzi oczywiście od wyglądu grzyba: jeśli się przyjrzycie, zobaczycie 

malutkie sopelki. Bywa także nazywana “lwią grzywą” – mój egzemplarz jest malutki, ale 

większe soplówki są bardzo okazałe: przypominają właśnie grzywę albo siwą brodę.  

 

 

 

Soplówka to grzyb bardzo popularny w Chinach i Japonii, gdzie jest uprawiany do zastosowań 

kulinarno-leczniczych. Soplówka rośnie także w Polsce, jednak występuje bardzo rzadko i jest 

objęta całkowitą ochroną. Uważa się, że pozytywnie wpływa na pamięć i zwiększa 

koncentrację. Wspomaga leczenie chorób Alzheimera i Parkinsona.  

Z badań przeprowadzonych przez japońskiego dr Hirokazu Kawagishi wynika, że pozytywny 

wpływ preparatów soplówki jeżowatej związany jest z ich indukującym wpływem na 

aktywność nerwowego czynnika wzrostu (ang. NGF – nerve growth factor). Czynnik 

wzrostu nerwów jest bioproteina, która odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i 

regeneracji neuronów w mózgu. To białko, które stymuluje wzrost nowych neuronów oraz 

odpowiada za wzmocnienie i przebudowę sieci nerwowych w mózgu i całym ciele, pobudza 

mielinizację, czyli tworzenie się otoczki zbudowanej z mieliny na włóknach nerwowych. 

Brak NGF jest uważane za jedną z głównych przyczyn choroby Alzheimera i innych 

chorób zwyrodnieniowych mózgu. NGF jest wymagany przez mózg i ważne neurony 

czuciowe znajdujące się w całym ciele, aby cały układ nerwowy był mocny, wytrzymały i 

zdrowy. NGF może również stymulować wzrost nowych neuronów w ośrodkowym i 

obwodowym układzie nerwowym.  

Sopolówka jeżowata potrafi wnikać w krew, aż do mózgu. Ta roślina pomaga pobudzić 

NGF do pracy, co sprawia, że neurony są w lepszej kondycji. Lwia grzywa wpływa również 

na zmniejsza ilość płytek amyloidowych, które zaburzają funkcjonowanie nerwów w mózgu, 

w szczególności zaburzają przekaźnictwo nerwowe w mózgu. Amyloid to szkodliwe białko, 

które utrudnia funkcjonowanie nerwów i pojawia się przede wszystkim przy chorobie 

Alzheimera i innych chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona. 
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W Polsce można kupić suszoną soplówkę jako suplement diety (cena około 100zł, 250g 

proszku) 

 

 

 

Mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast 

 


