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та кальцій, потрібні для наших кісток, мідь, марганець, 
залізо і фосфор, які допоможуть уникнути проблем із 
зубами, забезпечать здоров’я кісток�� Він помічний при 
артриті, захворюваннях нирок, порушенні діяльності 
серцевого м’яза, ожирінні�� Сприяє зниженню рівня 
холестерину в крові та артеріального тиску, захищає 
печінку�� Це відомий тонізуючий, антисептичний та 
протизапальний засіб, корисний при застуді, бронхіті, 
кишкових кольках, гепатиті, нирковокам’яній хворобі�� 
До того ж діє як глистогінний засіб�� 

Рекомендації:
• 1-2 ч�� л�� подрібненого насіння кунжуту на 150-200 мл 

теплої води, додати ч�� л�� меду, пити по ст�� л�� впродовж 
дня у разі розладу шлунка��

• Змішати 1 ст�� л�� насіння кунжуту, 1 ч�� л�� меленого ім-
биру та 1 ч�� л�� цукрової пудри�� Вживати по ч�� л�� суміші 
раз на день для загального зміцнення організму�� 

• Перед споживанням їжі вживайте 20 г порошку з на-
сіння кунжуту тричі на день, запиваючи водою, що 
сприятиме виведенню токсинів з організму�� 
Майоран – ЛР, яка заспокійливо діє на нервову сис-

тему, а також має жовчогінну та сечогінну дії, стимулює 
діяльність шлунка, кишечнику, зменшує спазми при колі-
тах�� Корисний при неврозах, безсонні, порушеннях менс-
труального циклу�� Його призначають при головному болі, 
підвищеному тиску, застуді, запальних захворюваннях 
органів дихання, ревматизмі, для підвищення апетиту, 
задля зміцнення серцевого м’яза й пам’яті, при цукрово-
му діабеті, запаленнях порожнини рота і кровоточивості 
ясен, ниркових недугах, хворобах печінки і жовчного міх-
ура�� Цією приправою можна замінити кухонну сіль, якщо 
її споживання рекомендують обмежити�� Давні греки ви-
користовували майоран для підвищення чоловічої сили і 
стимуляції сексуального бажання�� 

Рекомендації:
• Сушений майоран – чудова приправа до салатів, пер-

ших страв, м’яса, риби, страв із яєць�� Також його ви-
користовують під час засолювання огірків, помідорів, 
виготовлення ковбас, сирів, оцту та додають до чайної 
заварки��

• З лікувальною метою 1 ст�� л�� сухої подрібненої трави 
треба залити двома склянками води, настояти протя-
гом год��, процідити та вживати по півсклянки чотири 
рази на день перед вживанням їжі при болях у шлунку 
та кишечнику, як жовчогінний засіб��
Пастернак – чудовий загальнозміцнювальний засіб, 

корисний після виснажливих хвороб�� Позбавить спаз-
му, болю, тонізує організм, стимулює кровотворення, 
відновить сили, допоможе подолати наслідки стресу, 
підвищить апетит й імунітет�� Пастернак у раціоні – це 
чудовий засіб проти застуди, ГРЗ та кашлю, також сти-
мулює розчинення каменів�� Корисний у разі лікування 
простатиту, циститу, запалення жовчного міхура�� Не-
замінний у лікуванні підшлункової залози, допомагає 
знизити рівень цукру в крові, якщо вживати його на сні-
данок�� А вечеря, приправлена пастернаком, заспокоїть 

нерви, прожене безсоння, позбавить утоми й депресії�� 
Це незамінна приправа для хворих на гіпертонічну хво-
робу, стенокардію, тих, кого непокоять м’язові судоми, 
болі в суглобах�� Пастернак відновлює кісткову та хря-
щову тканини, «залужнює» організм, тобто корисний 
при подагрі�� А ще він забезпечує здоров’я шкіри, во-
лосся й нігтів, підвищує чоловічу потенцію, загальне 
самопочуття й емоційний статус�� 

Рекомендації:
• Для лікування шкірних хвороб: 10 г подрібненого су-

хого коренеплоду варити в 1 л води протягом 3-4 хв��, 
охолодити, процідити, вилити у ванну, приймати 
15 хв�� 

• Для нормалізації роботи нервової системи: 1 ст�� л�� под-
рібненого кореня на склянку води, кип’ятити протягом 
15 хв��, настоювати до охолодження, пити по ст�� л�� 5-6 
разів на день��

• При проблемах травного тракту: десертну ложку 
подрібнених коренів залити двома склянками води, 
кип’ятити на малому вогні протягом 15 хв��, пити по 1/4 
склянки 3-4 рази на день��
Мускатний горіх – подрібнений свіжий мускатний 

горіх поліпшує травлення, має бактерицидну дію, ко-
рисний для головного мозку, репродуктивної системи, 
нормалізує склад крові, заспокійливо впливає на нервову 
систему, допомагає у профілактиці і лікуванні стресу та 
депресії�� Також його використовують для лікування хво-
роб судин�� 

Рекомендації:
При тромбофлебіті корисно щодня вживати мед із мус-

катним горіхом (1:1) – всього 1 ч�� л�� (тричі на день)�� 
Перець рожевий – чудово тонізує організм, поліпшує 

стан суглобів і шкіри�� Має протизапальні, антимікробні, 
дезінфікуючі, сечогінні властивості�� Поліпшує перисталь-
тику кишечнику, підвищує секрецію шлункового соку, 
покращує перетравлення їжі�� Допомагає організму вида-
ляти токсини�� 

Перець червоний – містить багато мікро- та макро-
елементів, каротиноїдів, вітаміну С�� Знищує шкідливу 
мікрофлору, підвищує апетит, стимулює травлення, ко-
рисний при гіпо- та авітамінозах, занепаді сил, анемії, 
зміцнює кровоносні судини, запобігає розвитку гіпер-
тонії, забезпечує красу нігтів і волосся�� 

Рекомендації:
• Якщо турбує сухий кашель, 1 ч�� л�� сухого порошку із 

червоного перцю змішайте з 2 ч�� л�� смальцю (свиня-
чого жиру), намастіть груди чи спину і закутайтесь на 
10-15 хв�� 

• При болях у суглобах залийте таку ж кількість перцю 
нашатирним спиртом (400 мл)�� Настоювати у темно-
му місці протягом 14 днів, струшуючи настій щодня, 
потім натирати настоянкою хворобливі місця�� 
Перець чорний – поліпшує травлення, зміцнює імун-

ну систему, має антимікробну дію, сприяє схудненню, 
стимулює функцію головного мозку, зміцнює пам’ять�� 

Рекомендації: якщо пацієнт має знижений апетит, не 


