
Gyógynövények gyógyhatásai, javallatuk és ellenjavallatuk

Acsalapu - Petasites hybridus
Levél nyálkoldó, köhögéscsillapító, köptető, izzasztó, görcsoldó. Friss levelei gyulladások, kelések 
borogatására és isiászra is kitűnő. 
Javallott asztma, légzéskönnyítés, tüdőbetegségek, ideges fejfájás, migrén, bélféreg.
Gargalizáló torokgyulladásnál.
Adagolás: 1 kávéskanálnyi mennyiségből 2,5 dl forrázatot (forrásban lévő vízzel) készítünk, 10-15 
percig fedő alatt áztatjuk, majd szűrjük és naponta két alkalommal melegen, ízesítés nélkül 
fogyasztjuk. Légúti betegségeknél házi mézet vagy fenyőrügy szirupot is tehetünk a meleg teába. 
Figyelem! Nagyobb mennyiségben vagy hét napnál tovább nem javallott monoteaként vagy 
teakeverékben alkalmazása pirrolizidin-alkaloid tartalma miatt!  

Akácvirág (Fehér akácvirág) - Robinia pseudoacacia
Köhögéscsillapító, enyhe vizelet- és hashajtó, enyhe görcsoldó. Gyomorsav túltengés (például: 
reflux) esetén savcsökkentő hatású.
Javallott köhögés, nátha, légcsőhurut, bélrenyheség, savtúltengés. Teakeverékben erősíti más alsó-
felső légúti megbetegedésre ajánlott gyógynövények izzasztó, köhögéscsillapító hatását. 
Teakeverékekbe ízjavítónak és illatgazdagsága miatt is beletesszük.
A virágfürtről le kell fosztani a virágokat, mert a virág szára mérgező! A fa levele és kérge is 
tartalmaz mérgező fehérjéket, ezért ezek otthoni alkalmazása tilos!
Adagolás: 1 evőkanálnyi mennyiségből 2,5 dl forrázatot (forrásban lévő vízzel) készítünk, 10-15 
percig fedő alatt áztatjuk, majd szűrjük és naponta egy-négy alkalommal melegen, ízesítés nélkül 
fogyasztjuk. Légúti betegségeknél házi mézet vagy fenyőrügy szirupot is tehetünk a meleg teába. 

Angyalfű (Angyalgyökér) - Archangelica 
A levele fűszer, vizelethajtó, erősítő. A fiatal leveleket salátának, főzeléknek, az idősebbeket 
takarmányozásra adják állatoknak, mert tejszaporító.
Termés görcsoldó, étvágyjavító, vizelethajtó, más lázcsillapító gyógynövények hatását fokozza. 
Javallott gyomor- és bélhurut, epe- és idegbántalmakra.
Gyökér görcsoldó, étvágyjavító, emésztést serkentő, vizelethajtó, vértisztító, szélhajtó, nyálkaoldó, 
idegrendszer erősítő, izzasztó, felfúvódást szüntető. Javallott még gyomor- és epebántalmak esetére.
Adagolás: Gyökér: 1 kávéskanálnyi mennyiségből 2 dl főzetet 15 perces főzéssel készítünk, ha 
étvágyjavítónak használjuk étkezés előtt 20-30 perccel, édesítés nélkül. Más esetben étkezés után 
alkalmazzuk napi egy alkalommal.

Ánizs - Pimpinella anisum
Termése emésztést serkentő, étvágyjavító, szélhajtó, nyálka- és görcsoldó, köptető, antibakteriális, 
leállítja a rothadási folyamatokat a vastagbélben. Változókor (klimax) tüneteinek enyhítésére, 
férfiaknál prosztataduzzanatok kezelésére.
Javallott epekiválasztás elősegítése, nyálkaoldás. Csecsemőknek szélhajtó. Fűszer, gyógyszerekhez 
ízjavítónak is adják. Tejszaporító, az anyatejen keresztül nyugtatja a csecsemőt.
Illóolaj tetű elleni bedörzsölőszerekhez és háziállatok féregűzéséhez.
Figyelem! Az ánizs termése összetéveszthető a mérgező foltos bürökkel! Az ánizs termése szőrös, 
összedörzsölve fűszeres illatú, addig a bürök termése kopasz és kellemetlen egérszagú. Áldott 
állapotban ösztrogénhez hasonló hatóanyaga miatt nem adható!

Anyarozs - Secale cornutum 
Erősen mérgező!
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Apróbojtorján (párlófű) - Agrimonia eupatoria
Levél (30 cm-s virágzó szárral és az alsó levelekkel) "Zöld antibiotikum. Gyomor és bélfertőtlenítő,
gyomor- és bélfekélynél hámosító, vérzéscsillapító, epehajtó, epetermelést fokozó, epeürülést segíti,
húgyhólyag erősítő (gyermek ágybavizelése), vizeletcsepegés, vizelethajtó, vesekőképződés elleni 
szer,  idegrendszer erősítő, roboráló, általános erősítő, gyulladáscsökkentő, teája frissítő-űdítő ital.
Javallott légzőszervi betegségek, máj-, epe-, vese- és húgyuti bántalmak, epehólyaggyulladás, 
gyomor- és béhurut, fertőzéses hasmenés pl. dizentéria (vérhas). Cukorbetegeknél csökkenti a 
vizelet mennyiségét és a szomjúságot. Krónikus hangszalaggyulladásra énekeseknek, erős 
dohányosoknak, tanítóknak ajánlott. Népi gyógyászatunkban a lép működését szabályzó hatása 
miatt vérszegénység esetén is ihatjuk. Teája már csecsemőkortól (6 hónapos) javallott! Gargalizáló 
szájüregi fekélyek, afta, fogíny-, gennyes torok-, hangszál-, íny- és szájnyálkahártya gyulladás, 
szájpenész. Borogatószer kelésekre, gyulladásokra és nehezen gyógyuló sebek, fekélyek 
sebszéleinek lemosására, fertőtlenítésére (diólevél, mezei zsurló főzete is jó sebszélek, és például a 
felfekvések sebszéleinek lemosására). Ülőfürdő aranyér. Teaként napi adagja egy-négy bögre (2,5-3
dl/egy csapott evőkanál teafű) forrázatként elkészítve.

Aranyvesszőfű (istápfű) - Solidago canadensis, solidago gigantea, solidago virga-aurea
Virágzó hajtás, felső 30-40 cm levelekkel és szárrésszel együtt gyűjtendő. Méregtelenítő, tisztító, 
vértisztító, allergia, vesemedence-gyulladás, vesegyulladás, prosztatanagyobbodás, nyaki 
nyirokcsomók gümőkórja, menstruációs görcsoldó, súlyos érzelmi-lelki megterhelés esetén enyhe 
nyugtató. Hólyaghurut, vizenyő, tüdőbetegségek, asztma, légcsőhurut, száj- és torokbántalmak, 
fogínyvérzés, epe elégtelen működése, enyhe vérnyomás és vércukorcsökkentő, reumás és ízületi 
fájdalmak, bélmegbetegedések, bélvérzés, vizelethajtó és izzasztó. Immunrendszer és nyálkahártya 
stimuláló. Szaponin tartalma elősegíti a vastagbélből a gyógyszerek és az ásványi anyagok 
felszívódását. Gargalizáló száj- és garatüreg gyulladás esetén! Teaként napi adagja egy-négy bögre 
(2,5 - 3 dl/egy csapott evőkanál teafű) forrázatként elkészítve finomra aprított drogból.

Áfonya, fekete - Vaccinium myrtillus
Levele összehúzószer, vércukorszint csökkentő, vizelet fertőtlenítő, vizelethajtó és hasmenés elleni 
szer. Termése hasmenés elleni szer, szembetegségek (szürkületi vakság, szemideg- és érhártya 
gyulladások, szembevérzések utáni állapotok) kiegészítő kezelésére, vérzéscsillapításra, 
vitaminpótlásra, fertőtlenítésre, látásjavításra és hasnyálmirigy-gyulladás esetére javasolt. 
Figyelem! Termése sok oxalátot tartalmaz, ezért veseköveseknek ellenjavallt! Levelének napi 
adagja teaként egy-két bögre (2,5 - 3 dl forrásban lévő víz/két evőkanálnyi levélre), majd főzetként 
15 percig főzzük és a hatóanyagkivonás segítésére szódabikarbónával is lúgosíthatjuk.

Áfonya, vörös - Vaccinium vitis-idaea
Védett gyógynövényünk! Beszerzése termesztésből. Felhasznált része a levél. Javasolt húgyúti 
fertőtlenítésre, antibakteriális, vizelethajtó és összehúzó hatású. Bogyóiból szeszes kivonata 
bőrgomba kezelésére jó. Teaként napi adagja egy-négy bögre (2,5 - 3 dl forrásban lévő víz/két 
evőkanálnyi levélre), majd főzetként 15 percig főzzük és a hatóanyagkivonás segítésére 
szódabikarbónával is lúgosíthatjuk.

Árvacsalán, fehér - Lamium album
Virágzásban lévő föld feletti részét gyűjtjük. Köptető, száraz köhögésnél bevonó, fertőtlenítő, 
gyulladásgátló hólyaghurutban, vérnyomáscsökkentő és vértisztító. Prosztatanagyobbodás, 
fehérfolyás, rendszertelen havivérzés és erős vérzés esetén vérzéscsillapítóként adjuk. Külsőleg 
ekcéma, bőrrepedés, ótvar és fehérfolyásnál irrigálásra alkalmazzuk.
Teaként napi adagja egy-három bögre (2 dl/egy evőkanál teafű) fél órával evés előtt forrázatként 
elkészítve. Külső használatra nagyobb adagot készítünk.
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A többi gyógynövény feltöltése folyamatos, látogass vissza az oldalra hét-tíz nap múlva...

Gyógyteák
Az Ég áldása, 
a Föld ajándékai 
és az Emberek szerete.
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