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перетравлюється вчасно їжа, можна взяти одну горошин-
ку чорного перцю, пожувати її і запити водою�� 

Перець чилі – «зігріває» організм, таким чином при-
швидшуючи обмінні процеси�� Також сприяє боротьбі з ін-
фекціями, допомагає від кашлю й нежиті�� 

Рекомендації: додавайте його до м’ясних страв на кін-
чику ножа�� 

Перець білий – прискорює обмін речовин, активізу-
ючи спалювання калорій, покращує роботу шлунково-
кишкового тракту, має протизапальну дію, підвищує 
апетит, імунітет і загальний тонус організму�� Має по-
тужну протимікробну дію, розріджує кров, стимулює 
кровообіг�� Корисний при нетравленні, ожирінні, як 
профілактичний засіб проти застудних захворювань�� 

Рекомендації: вживати як приправу�� 
Пажитник – пряно-ароматична ЛР, яка відома здав-

на як така, що має спазмолітичну, відхаркувальну, про-
тизапальну дію�� Нещодавно було доведено її антидіабе-
тичні властивості�� Вона також корисна для профілактики 
атеросклерозу (знижує рівень холестерину і шкідливих 
ліпопротеїдів) і серцево-судинних захворювань, має ан-
тиоксидантні властивості�� Позитивно впливає на нервову 
систему, нормалізує жировий обмін, підвищує імунітет, 
покращує апетит і тонізує організм, збагачує його віта-
міном РР�� Пажитник – це фітоестроген, цю ЛР вважають 
жіночою травою�� Корисний при шкірних недугах і для 
зменшення ваги�� 

Рекомендації:
• При вказаних хворобах: 3-4 ст�� л�� спорошкованого на-

сіння залити 0,5 л води, настояти протягом двох годин, 
довести до кипіння, охолодити, процідити і пити по 
50 мл тричі на день перед вживанням їжі�� 

• При анемії: 1 ч�� л�� подрібненого насіння додати до 
склянки теплого молока і 1 ч�� л�� меду, перемішати і ви-
пити�� 
Петрушка – ЛР, яка очищає нирки, зміцнює ясна і за-

гострює зір, відновлює здоровий апетит і нормалізує про-
цеси травлення�� Багата на вітамін С та мінеральні речови-
ни, має бактерицидну та сечогінну дію, сприяє виведенню 
солей з організму, корисна при атеросклерозі та ожирінні�� 
За умови регулярного вживання петрушки підвищується 
тонус матки, кишечнику, жовчного міхура�� Корисна при 
простатиті та неврозах�� Корінь петрушки незамінний при 
сечокам’яній хворобі, циститі��

Рекомендації: 
• 1 ст�� л�� сушеної зелені петрушки на 500 мл окропу, на-

стояти протягом 30 хв��, вживати по 2 ст�� л�� 4-6 разів на 
день перед їжею як діуретичний засіб�� 

• При простатиті, у разі кишкових кольок та гастриту 
з підвищеною кислотністю краще використовувати 
корінь петрушки: 4 ч�� л�� сушеного кореня на 100 мл ок-
ропу, настояти в термосі протягом десяти год�� (краще 
звечора), процідити, пити по ст�� л�� чотири рази на день 
за 30 хв�� перед вживанням їжі�� 
Препарати з петрушки протипоказані при гострому 

нефриті, циститі, подагрі, вагітності��

Розмарин – пряно-ароматична ЛР, яка корисна при 
вегетосудинній дистонії, безсонні, неврастенії, міг-
рені, розслаблює м’язи органів травлення, жовчних і 
сечовивідних шляхів, нормалізує артеріальний тиск, 
регулює менструальний цикл, стимулює виділення 
молока у матерів-годувальниць, має протимікробну 
й антиоксидантну дію�� Заспокоює нервову систему і, 
навпаки, тонізує м’язи, відновлює сили�� Лікує хвороби 
шлунка та серця, допомагає при імпотенції чоловікам, 
а жінкам – у період клімаксу�� 

Рекомендації:
• При хворобах нирок: 1 ч�� л�� сухого листя на 350 мл 

води і 150 мл червоного вина, настояти упродовж до-
би, довести до кипіння, варити протягом 5 хв��, насто-
ювати ще 20 хв��, процідити, вживати по 2 ст�� л�� перед 
вживанням їжі�� Курс лікування – 21 день�� 

• При клімаксі: 2 ст�� л�� сухого розмарину залити 0,5 л ок-
ропу, варити на слабкому вогні протягом 20 хв��, охоло-
дити, пити по 0,5 ч�� л�� за 30 хв�� перед вживанням їжі��
Розмарин протипоказаний при вагітності, гіпертонії і 

схильності до судом��
Селера – ЛР, яка корисна для здоров’я шкіри, волос-

ся та очей, позитивно впливає на стан серцево-судинної 
системи, органів травлення, нирок, печінки, а також на 
загальний обмін речовин, заспокійливо діє на нервову 
систему, сприяє поліпшенню кровотворення�� За умови 
регулярного вживання селери підвищується життєвий 
тонус, сповільнюються процеси старіння у людей по-
хилого віку�� 

Селера є потужним сечогінним засобом, корисна 
при подагрі та відкладенні солей у суглобах, алергії, 
дерматиті, легеневих хворобах, авітамінозах, статево-
му безсиллі, сечокам’яній хворобі, запаленні перед-
міхурової залози, болючих менструаціях, порушеннях 
травлення�� 

Селера поліпшує сон, насичує організм цінними міне-
ралами та вітамінами�� 

Рекомендації:
• 1 ч�� л�� подрібненої сухої зелені чи кореня селери зали-

ти склянкою окропу, настояти протягом 2 год��, пити по 
2 ст�� л�� 2-3 рази на день за 15-20 хв�� перед вживанням 
їжі при неврозах, серцевих хворобах, набряках��

• 1/2 ст�� л�� подрібненого кореня залити склянкою холод-
ної води, настояти протягом 3 год��, пити по 1/4 склян-
ки тричі на день за 30 хв�� перед вживанням їжі при 
гастриті зі зниженою кислотністю, коліті, закрепах, 
метеоризмі�� 
Сумах – приправа містить цілий спектр корисних 

кислот (винну, яблучну, лимонну, янтарну, аскорбі-
нову тощо), клітковину і цінні мінерали�� Вона є нату-
ральним антиоксидантом, який очищує організм, нор-
малізує роботу шлунково-кишкового тракту�� Приправа 
корисна для хворих на цукровий діабет, ревматизм, 
підвищує згортання крові, допоможе при ожирінні�� 

Не рекомендують вживати сумах вагітним, годуваль-
ницям, людям із підвищеним згортанням крові й підвище-


