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AJÁNLÁS,  ÉS ÚT AZ EG ÉSZSÉGESEBB ÉLE TMÓD FELÉ  

IMMUNERŐSÍTÉST SEGÍTŐK  

GYÓGYNÖVÉNYEK,  ZÖLDSÉGEK,  GY ÜMÖLCSÖK,  ÁSV ÁNYI ANY AGOK ÉS 

NYOMELEMEK.  

ELSŐ RÉSZ :  

HÉT  ÜTŐS GYÓGYNÖVÉNY  

 

I. MÁK  

Az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen a mag-

nézium. Testünk 30 grammot tartalmaz, aminek két-

harmada a csontokban, 29 %-a, pedig a szívizomban, 

májban és a munkát végző izmokban található. 

Ha felborul az egyensúly és kialakul a magnéziumhi-

ány, melynek következményeként ingerlékenység, 

izomremegés, izomgyengeség, szédülés, depresszió 

jelentkezik. 

Kárt szenved a cukor-és fehérje anyagcsere, valamint májfunkciós zavarok keletkeznek. 

A magnéziumban bővelkedő étrend „áldásos hatása”, hogy lassítja az öregedési folyamatot, 

csökkenti a magas vérnyomást, normalizálja a vér koleszterinszintjét, fokozza a szervezet 

védekező mechanizmusát, az immunitást. Segíti a sebek és fekélyek gyógyulását és nem 

utolsó sorban növeli a szellemi teljesítőképességet is. 

Természetes magnézium forrás a mák, hetente 1 alkalommal tegyük bele az étrendünkbe. 
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II. HOMOKTÖVIS C-VITAMIN FORRÁS  

Már az ókorban is felismerték gyógyító 

hatásait. Magyarországon őshonos vadon 

termő növény volt a Szigetközben. Leg-

gazdagabb C vitaminforrásaink egyike, de 

az Omega zsírsavak teljes palettájával is 

rendelkezik. 

A gyümölcs leve, maghéja és levele is 

gyógyhatással van immunrendszerünkre. 

A C vitamint szervezetünk nem képes 

előállítani, sem tárolni, ezért napi szinten 

kell gondoskodnunk a megfelelő mennyiség beviteléről, természetes úton. 

A homoktövis tartalmaz még A-, és E vitamint, és nyomelemeket is. 

Fogyasztása tisztán önmagában bokorról leszedve nem fogyasztható! 

 

III. BÍBORKASVIRÁG  

Sok jótékony hatását lehetne felsorolni, de legin-

kább a vírusos és bakteriális fertőzések megelőzé-

sében, kezelésében kimagaslóan hatékony ez a 

gyógynövény. A gyökerét és levelét is tartalmazó 

keverékből napi 500 mg megelőzésre elegendő 

mennyiség, influenzajárvány idején ennek a duplá-

ja is szedhető. 
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IV. FOKHAGYMA 

Immunstimuláló, természetes hatású ví-

rus- és baktériumölő gyógynövény. 

Egyetlen mellékhatása a kellemetlen illa-

ta, amely napi 1-2 gerezd elfogyasztása-

kor a bőrön még nem érződik, viszont 

segít megelőzni a fertőzéseket. A kelle-

metlen lehelet petrezselyem rágcsálásával 

csökkenthető. 

Nagyon fontos, hogy folyamatosan pótol-

juk a szervezetünk számára nélkülözhetet-

len vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket. Ha figyelünk rá, hogy megfelelő 

mennyiségben szerepeljenek a napi étrendünkben, akkor sikerrel védekezhetünk a fertőző 

betegségek ellen. Felkészült, jól működő immunrendszerrel kevés esélyük lesz a baktériu-

moknak, influenza vírusoknak megbetegíteni szervezetünket. 

 

V. CSIPKEBOGYÓ  

Ismert és kiváló C-vitamin forrá-

sunk, 8 órányi hideg áztatás után 

fogyasztható a teája. 
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VI. ORBÁNCFŰ  

Erős immunerősítő és vírusölő 

Hatékonyan alkalmazható HIV, herpesz, 

hepatitisz B és C vírus esetén is. 

Epehajtó, görcsoldó vízhajtó nyákoldás mel-

lett emésztést javító hatása is ismert. Sav-

csökkentésre is alkalmas, ám mértékkel fo-

gyasztandó. 

Fekélybetegségek esetén is iható a teája.  

Tea készítése: 

Egy csapott evőkanál teafüvet forrázzunk le 

3 dl vízzel. Lefedve állni hagyjuk 20 percig, 

majd leszűrjük. Tilos fémszűrőt használni! 

Savcsökkentésre- étkezés után fél órával 

fogyasztható 

Epe működés serkentésére – étkezés előtt 15 

perccel iható 

VÍRUSFERTŐZÉSEKRE  

Napi 3 csésze, étkezések előtt lassan kortyolva fogyasztandó! 

Sebkezelésre külsőleg pedig az orbáncfű olaját ajánlom. Kérésre bővebben is adok infor-

mációt, receptet: szabadfalvi.eva@gmail.com. 

ELLENJAVALLAT 

Terhesség, szoptatás, erős vérhígító, antidepresszánsok, epekő és 12 év alatt nem ajánlott 

bármilyen fogyasztása, illetve használata. Fényérzékenységet is okozhat. 

mailto:szabadfalvi.eva@gmail.com
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VII. KAKUKKFŰ  

A kakukkfüvet az Egyiptomiak a test be-

balzsamozására használták. Senkit nem 

buzdítok erre, de szeretném, ha megismer-

kednénk ezzel a kiváló és sokoldalú, külső-

leg és belsőleg is használható gyógy-, és 

fűszernővénnyel. 

Immunerősítő, vírusölő, fertőtlenítő, nyák-

oldó, köptető, köhögést csillapító, bél-

görcsoldó, migrénes fejfájásra a vérbőséget 

fokozó hatása miatt használják az érintett 

betegek. Azonnal hat inhalálás formájában.  

Fűszernövényként is alkalmazhatjuk 

emésztést segítő illóolaj tartalma miatt, főként mediterrán ételekhez. 

Immunerősítőként napi 3 csészével készített forrázatot igyunk.  

Egy csészéhez egy teáskanálnyi kakukkfüvet forrázzunk le. 

Lefedve állni hagyjuk 15 percig, majd leszűrve ízesítés nélkül, lassan kortyolgatva igyuk 

meg étkezés előtt. 

Gyermekek 2 éves kortól hígítva kevés mézzel is fogyaszthatják. 

Külsőleg gyógyfürdőként is alkalmazható! Érdeklődés esetén kérjen tanácsot részletes 

útmutatót: szabadfalvi.eva@gmail.com. 

 

 

Nagyon fontos, hogy folyamatosan pótoljuk a szervezet számára nélkülözhetetlen tápanya-

gokat. Ha odafigyelünk magunkra, megerősítjük az immunrendszerünket a megfelelő táp-

lálkozásaink során, sikerrel védekezhetünk a fertőző betegségek ellen. 

Felkészült, jól működő immunrendszerrel, kevés esélyük lesz a vírusoknak és baktériu-

moknak megbetegíteni a szervezetünket. 

További jó egészséget kívánok Mindenkinek!  

Szabadfalvi Éva  

életmód és táplálkozási tanácsadó 

 

mailto:szabadfalvi.eva@gmail.com

