
Zioła
Do ziół zaliczane są rośliny, które zawierają (w odpowiednim okresie zbioru) związki
organiczne lub mineralne niezbędne człowiekowi albo do uzupełnienia, albo do
wyeliminowania innych związków (lub zahamowania produkcji przez organizm) źle
wpływających na procesy metaboliczne organizmu. Zioła i przyrządzone z nich tzw.
ziółka lub tabletki mają zdecydowany wpływ na nasze zdrowie (działają zapobiegawczo),
mocniejsze lekarstwa, np. antybiotyki mają w krótkim czasie powstrzymać napór (atak)
mikroorganizmów na organizm, który następnie leczony ziołami potrafi zwalczać
większość chorób. Wymieniam tylko niektóre zioła i ziółka, także ich nazwy
obcojęzyczne, z którymi coraz częściej się spotykamy. 

Niektóre mieszanki (tzw. ziółka) i ich zastosowanie 

Cardiosan – stosuje się w lżejszych zaburzeniach krążenia, osłabienia mięśnia
sercowego, miażdżycy z zaburzeniami krążenia, ponieważ mieszanka działa tonizująco,
rozkurczająco oraz łagodnie moczopędnie. 

Degrosan – mieszanka polecana w przewlekłych zaparciach, złej przemianie materii.
Pobudza wydzielanie soków trawiennych, zwiększa procesy przemiany materii. 

Diabetosan – obniżając poziom cukru we krwi stosowana jest przy lżejszych postaciach
cukrzycy. 

Digestosan – stosowana jest przy nieżytach przewodu pokarmowego, wzdęciach.
Pobudza apetyt, wzmaga wydzielanie soków trawiennych.

Neopektosan – zalecany w nieżytach górnych dróg oddechowych, astmie, zapaleniu
oskrzeli. Działa wykrztunie, odkaża drogi oddechowe. 

Nervosan – polecany przy nadmiernej pobudliwości nerwowej, w nerwicach i stanach
lękowych. Zalecany przy zaburzeniach okresu przekwitania i pokwitania. Działa
uspokajająco, nasennie i przeciwskurczowo. 

Normosan – poprawia trawienie, przeczyszcza. Wzmaga przemianę materii, łagodzi
wzdęcia. 



Pektosan – polecana w nieżytach górnych dróg oddechowych, przy przeziębieniach z
silnym kaszlem. Działa wykrztuśnie, odkażając górne drogi oddechowe. 

Pulmosan – działa rozkurczająco, przeciwgorączkowo, wzmaga przemianę materii,
hamuje krwawienia. Lek uzupełniający przy leczeniu schorzeń płucnych. 

Pyrosan – mieszanka polecana w grypie, przeziębieniu i stanach gorączkowych. Działa
przeciwgorączkowo i napotnie. 

Rektosan – stosowana jest przy żylakach odbytu. Działa przeciwzapalnie,
przeciwkrwotocznie i ściągająco. 

Reumosan – stosowana w schorzeniach reumatycznych i artretycznych, przy zapaleniu
korzonków nerwowych i przy dna. Składniki mieszanki działają przeciwreumatycznie i
moczopędnie. 

Septosan – stosowany do płukania jamy ustnej i gardła w ostrym i przewlekłym nieżycie,
przy stanach zapalnych ozębnej, dziąseł, usuwając przy tym przykry zapach z jamy
ustnej.

Sklerosan – ziółka stosuje się w miażdżycy i nadciśnieniu tętniczym. Wskazują działanie
przeciwmiażdżycowe i obniżają ciśnienie krwi. 

Tannosan – stosujemy w przewlekłej biegunce, nieżycie jelit, bólach żołądka. Jest
przeciwbiegunkowa i rozkurczająca. 

Urosan – stosujemy przy przewlekłych schorzeniach pęcherza moczowego i miedniczek
nerkowych. Działa odkażająco na drogi moczowe. 

Vagosan – działa ściągająco, przeciwzapalnie i przeciwskurczowo. Stosujemy do
płukania pochwy w stanach zapalnych, przy upławach oraz do przemywań przymoczek i
do nasiadówek. 

Stosowanie ziół w niektórych najbardziej rozpowszechnionych chorobach

Alergia – ziele doględy, kwiat dziewanny, ziele ostrożenia warzywnego, kwiat rumianku,
liść szałwii. 



Astma – świeży liść aloesu, korzeń biedrzeńca, czosnek, liść podbiału, liść pokrzyku,
ziele doględy, liść bielunia, ziele stroiczki. 

Bezsenność – kwiat maku polnego, korzeń kozłka, szyszki chmielowe, liść melisy. 

Biegunka – liść borówki brusznicy i czernicy, kora dębowa, liść babki lancetowatej, liść
jeżyny, orzecha włoskiego i maliny, kora kasztanowca, kłącze pięciornika i wężownika,
ziele rzepiku, pięciornika gęsiego i rdestu ptasiego, korzeń rzewienia. 

Ból głowy – ziele dziurawca, liść melisy i ruty, kłącze tataraku, korzeń waleriany, kwiat
lawendy i lipy. 

Cukrzyca – liść pokrzywy, orzecha włoskiego i borówki czernicy, korzeń łopianu,
marchwi i mniszka, czosnek, strąki fasoli, ziele rutwicy. 

Dna – podagra lub artretyzm – korzeń chrzanu, mniszka, wilżycy, ziele koniczyny
czerwonej, marzanki, nawłoci, ogórecznika, owsa, robinii akacjowej, kłącze perzu, owoc
pieprzowca. 

Egzema – ziele skrzypu, rzepiku, nostrzyka, lnicy, bluszczyka, kwiat arniki, dziewanny,
krwawnika, nagietka, rumianku, słonecznika, pączki brzozowe, szyszki chmielowe,
korzeń łopianu, kłącze tataraku, liść szałwii. 

Gościec – liść brzozy, aloesu, znamię kukurydzy, kwiat wiązówki, robinii akacjowej,
nasienie kasztanowca, gorczycy białej, gorczycy czarnej, ziele koniczyny czerwonej,
ostrożenia warzywnego, owsa, rdestu ptasiego i uczepu trójlistkowego.

Gruźlica – ziele poziewnika, rdestu ptasiego, miodunki, skrzypu, porost islandzki. 

Grypa – kwiat słonecznika, wiązówki, bzu czarnego, kwiatostan lipy, owoc maliny,
rokitnika, dzikiej róży, ziele ogórecznika i fiołka trójbarwnego, pączki topolowe, kora
wierzby.

Impotencja – kwiat nagietka, kocanki, ziele dziurawca, nasienie kozieradki, korzeń
waleriany, ziele krwawnika, kłącze tataraku. 



Kamica moczowa – liść mącznicy lekarskiej, berberysu, borówki brusznicy, brzozy, ziele
nawłoci, skrzypu, połonicznika, ostrożenia warzywnego, koniczyny czerwonej, owsa,
rdestu ptasiego, korzeń pietruszki, wilżycy ciernistej, strąki fasoli, kwiat tarniny i robinii. 

Kamica żółciowa – liść mięty, berberysu, ziele dymnicy, glistnika, szanty, rdestu
ptasiego, korzeń mniszka i świeżej rzodkwii, kwiat kocanki.

Kurzajki – korzeń mniszka, ziele glistnika, korzeń glistnika. 

Liszaje – czosnek świeży, kwiat nagietka, liść orzecha włoskiego, świeży liść aloesu. 

Łuszczyca – liść ruty, kora wierzby, owoc aminka większego. 

Łysienie – liść łopianu, brzozy, korzeń pokrzywy, łopianu, ziele skrzypu, ostrożenia
warzywnego, kwiat rumianku, chabru bławatka, rumianu szlachetnego, szyszki
chmielowe, kłącze tataraku. 

Miażdżyca – owoc jarzębinym, liść karczocha i ruty, czosnek, ziele jemioły. 

Migrena – kwiat rumianu szlachetnego i rumianku. 

Nadciśnienie – ziele nawłoci, jemioły, marzanki, skrzypu, ostrożenia warzywnego, owsa,
czosnek, korzeń mniszka, kłącze perzu, korzeń wilżyny, kwiat robinii akacjowej. 

Niestrawność – ziele dziurawca, rzepiku, bukwicy, przywrotnika, rdestu ptasiego,
tymianku, liść mięty, herbaty, orzecha włoskiego, korzeń marchwi, pietruszki, cykorii,
omanu, kłącze pięciornika, tataraku, wężownika. 

Nieżyt nosa – liść szałwii, aloesu, kwiat rumianku, nagietka, maku polnego, ziele
macierzanki, bluszczyka, pączki topolowe.



Nieżyt żołądka – liść borówki brusznicy i czernicy, liść herbaty, porzeczki czarnej,
poziomki, melisy, maliny, jeżyny, babki lancetowatej, ziele tymianku, świetlika, rzepiku,
pięciornika gęsiego, lebiodki, bylicy pospolitej, dziurawca, macierzanki, korzeń lukrecji,
łopianu, cykorii, prawoślazu, goryczki, arcydzięgla, marchwi, kłącze tataraku, wężownika,
pięciornika, czosnek, płatki owsiane, kwiat wrzosu, kocanki, szyszki chmielowe. 

Odmrożenie – świeży liść aloesu, kwiat dziewanny, liść orzecha włoskiego, ziele
ogórecznika, bylicy bożego drzewka, kłącze wężownika. 

Oparzenie – świeży liść aloesu, kwiat nagietka, dziewanny, ziele nostrzyka, ogórecznika,
serdecznika, bluszczyka, ostrożenia warzywnego, kłącze pięciornika, wężownika, liść
szałwii, podbiału, orzecha włoskiego, pączki topolowe. 

Otyłość – nasienie gorczycy białej, kora kruszyny, znamię kukurydzy, ziele marzanki,
nawłoci, ostrożenia warzywnego, owsa, rdestu ptasiego, korzeń wilżyny, rzewienia,
mniszka, kłącze perzu. 

Piegi – ziele fiołka trójbarwnego, drapacza krwawnika, tymianku, kwiat lipy, korzeń
łopianu, liść szałwii, mięty pieprzowej, kora wierzby. 

Potliwość – liść szałwii, orzecha włoskiego, ziele hyzopu, bukwicy, kora dębowa, kłącze
wężownika, porost islandzki. 

Przyzębica – liść szałwii, orzecha włoskiego, czosnek, kłącze pięciornika, wężownika,
kwiat nagietka. 

Wrzody żołądka i dwunastnicy – liść świeżego aloesu, liśc babki lancetowatej, babki
zwyczajnej, orzecha włoskiego, szałwii, kwiat rumianku, ślazu, korzeń lukrecji, marchwi,
prawoślazu, nasienie lnu, ziele rdestu ptasiego, przetacznika leśnego, porost islandzki.

Zaparcia – owoc jarzębiny, kruszyny, bzu czarnego, szkłaku pospolitego, nasienie lnu,
gorczycy białej, korzeń prawoślazu, rzewienia, kwiat ślazu, tarniny, morszczyn
sproszkowany, ziele lnicy. 

Zapalenie

Dróg moczowych – liść borówki brusznicy, brzozy, pokrzywy, porzeczki czarnej, ruty,
korzeń cykorii, łopianu, mniszka, omanu, pietruszki, wilżyny, ziele marzanki, owsa,



połonicznika, przymiotna kanadyjskiego, rdestu ptasiego, skrzypu, tasznika, uczepu
trójlistnego, kwiat wrzosu, tarniny, wiązówki, kłącze perzu, strąki fasoli. 

Dróg żółciowych – ziele bylicy bożego drzewka, piołunu, bluszczyka, dymnicy,
dziurawca pięciornika gęsiego, rdestu ptasiego, szanty, korzeń mniszka, cykorii, rzodkwi
świeżej, liść ruty, mięty, berberysu, owoc dzikiej róży, kora kruszyny, kłącze ostryżu,
kwiat rumianku. 

Jamy ustnej i gardła – liść aloesu, babki zwyczajnej, bluszczu, mięty, orzecha
włoskiego, podbiału, szałwi, ślazu, kwiat bzu czarnego, dziewanny, maku polnego,
mniszka, podbiału, malwy czarnej, rumianku, stokrotki, korzeń biedrzeńca, lukrecji,
omanu, pierwionka, ziele bluszczyka, doględy, hyzopu, miodunki, ogórecznika, szanty,
przetacznika leśnego, czosnek, cebula, kłącze tataraku, pięciornika, wężownika. 

Jelit – liść aloesu, babki lancetowatej, babki zwyczajnej, borówki brusznicy i czernicy,
jeżyny, maliny, melisy, mięty, pokrzywy, korzeń arcydzięgła, lukrecji, łopianu, marchwi,
omanu, ziele bluszczyka, bukwicy, piołunu, bylicy pospolitej, dziurawca, hyzopu,
koniczyny czerwonej, krwawnika, macierzanki, przywrotnika, czosnek, owoc jałowca,
kminku, borówki czernicy, kwiat nagietka, lawędy, kłącze pięciornika. 

Oskrzeli – korzeń chrzanu świeży, biedrzeńca, lukrecji, omanu, pierwiosnka, cebula,
czosnek, ziele kopytnika z korzeniami, koniczyny czerwonej, miodunki, przetacznika
leśnego, kwiat mniszka, pierwiosnka, malwy czanej, pączki sosnowe, porost islandzki. 

Prostaty – liść porzeczki czarnej, brzozy, męcznicy lekarskiej, ziele skrzypu, tasznika,
ogórecznika, rdestu ptasiego, ostrożenia warzywnego, przymiotna kanadyjskiego, korzeń
omanu, pietruszki, wilżyny, kwiat wiązówki. 

Skóry – liść aloesu, babki zwyczajnej i lancetowatej, bluszczyka, brzozy, bluszczu,
pączki brzozowe i topolowe, ziele macierzynki, nostrzyka, nawłoci, serdecznika,
tymianku, skrzypu, przetacznika leśnego, ostrożenia, korzeń marchwi, łopianu, kłącze
wężownika, tataraku i pięciornika, kwiat rumianku, słonecznika, krwawnika, nagietka. 

Spojówek – liść aloesu, babki zwyczajnej i lancetowatej, kwiat bzu czarnego, chabru
bławatka, krwawnika, maku polnego, nagietka, rumianku, korzeń marchwi, prawoślazu,
ziele ogórecznika i świetlika. 



Sutka – liść aloesu, babki lancetowatej, pączki brzozowe, ziele skrzypu, bukwicy, liść
orzecha włoskiego, pączki topolowe, nasienie kozieradki, korzeń marchwi, kwiat nagietka
i rumianku. 

Zatok – liść aloesu, babki, szałwi, szyszki chmielowe, kwiat dziewanny, nagietka, jasnoty
białej, rumianku, pączki topoli, ziele serdecznika, bluszczyka, pączki brzozowe, owoc
kopru włoskiego. 


