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ною кислотністю шлункового соку��
Тим’ян (чебрець) – цю ЛР широко застосовують у 

науковій медицині як відхаркувальний, болезаспокій-
ливий (при радикуліті, невриті), протиглисний (проти 
гельмінтів і лямблій), кровоочисний та легкий сечо-
гінний засіб�� Чебрець зміцнює організм, «проганяє» 
безсоння, головний біль, усуває розумову перевтому, 
насичує вітаміном С�� Приправа корисна для нирок, 
легень, суглобів, серця, допомагає при зниженому 
травленні, метеоризмі, дисбактеріозі, хронічному 
гастриті зі зниженою кислотністю�� Використовують 
під час споживання жирних страв, які важко пере-
травлюються�� 

Тим’ян має потужні антибактеріальні та протигрибкові 
властивості, у ньому виявлено фітогормони, які нормалі-
зують функцію щитоподібної залози, є м’яким заспокій-
ливим засобом�� 

Рекомендації:
• Проти кашлю: 1 ст�� л�� сухої трави чебрецю на склянку 

окропу, кип’ятити протягом 15 хв�� на водяній бані�� Пи-
ти по 1/3 склянки тричі на день, а також полоскати по-
рожнину рота при стоматиті, горло при застуді, ГРЗ�� 

• При дисбактеріозі, гастриті зі зниженою кислотністю: 
1 ст�� л�� трави залити двома склянками води, довести 
до кипіння, але не кип’ятити�� Охолодити, процідити�� 
Вживати по 1/4 склянки 3-4 рази на день�� Цей засіб 
також допоможе позбутися головного болю, нервової 
перенапруги, безсоння�� 

• При катаракті: 60 г подрібненого чебрецю залити 1 л 
окропу, настояти протягом години�� Настоєм промива-
ють очі та застосовують як примочки��
Хрін – ця рослина – справжній «кілер» мікробів, 

вірусів та паразитів�� Однак тертий хрін у «баночці» 
уже за тиждень втрачає свої суперлікувальні влас-
тивості�� Тому краще використовувати сушений хрін, 
зберігаючи приправу в закритому скляному посуді й 
вживаючи якомога частіше при застуді, ГРЗ і як про-
філактичний харчовий продукт��

Хрін активізує кровообіг і процеси травлення, сти-
мулює виділення шлункового соку, ферментів, сприяє 
схудненню�� Це потужний сечогінний продукт, який 
сприяє виведенню каменів із нирок, лікує цистит�� 
Також корисний у разі хвороб печінки, дизентерії та 
лямбліозу, розчиняє тромби й виводить токсини з ор-
ганізму�� Хрін рекомендують вживати діабетикам, мер-
злякуватим людям, оскільки покращує кровообіг�� У 
хроні багато вітаміну С, який забезпечує імунний за-
хист; каротину, сукцинатдегідрогінази, які захищають 
від старіння, раку, хвороб шкіри, посилюють гостроту 
зору; вітамінів групи В, корисних для шкіри, очей, во-
лосся�� 

Хрін – цілитель чоловічого і жіночого гормонального 
здоров’я, відновлює порушені обмінні процеси, допоможе 
при остеохондрозі, остеопорозі та атеросклерозі��

Не рекомендують при гастриті із підвищеною сек-
рецією, виразці шлунка та дванадцятипалої кишки, ва-

гітним�� 
Рекомендації:

• Для відновлення сил: тертий корінь хрону залити 
горілкою (1:5), настоювати протягом семи діб у тем-
ному місці�� Вживати по 10-15 крапель на півсклянки 
води 2-3 рази на день у разі виснаження, зниження то-
нусу та апетиту, а також подагри�� 

• Для зниження рівня цукру в крові: тертий корінь хро-
ну змішати з кефіром (краще домашнім) у пропорції 
1:10, настояти протягом 24 год��, процідити�� Вживати 
по 1 ст�� л�� тричі на день перед вживанням їжі�� 
Фенхель – це справжня знахідка для травної системи, 

також допоможе позбутися набряків і зайвої ваги, подо-
лати застуду, ГРЗ, корисний для здоров’я очей, регулює 
менструальний цикл, помічний при статевому безсиллі та 
клімаксі�� Фенхель заспокоює, відновлює сили, долає стрес, 
депресію, нервозність�� Приправа підсилює секрецію трав-
них залоз, бронхів, рекомендована при кишкових кольках, 
метеоризмі, захворюваннях верхніх дихальних шляхів, 
жовчно- та сечокам’яній хворобі, подагрі, браку молока у 
жінок-годувальниць�� Це відмінний глистогінний та анти-
вірусний засіб��

Рекомендації: 2 ст�� л�� плодів залити склянкою окропу, 
довести до кипіння, настояти протягом год��, вживати по 
1/3 склянки 3-4 рази на день перед вживанням їжі, а також 
можна використовувати зовні (як аплікації) при дермато-
мікозах�� 

Чіа – справжній заряд енергії для всього організму, а 
не лише для травної системи�� Споживаючи цю приправу, 
яка багата на різні біологічно активні сполуки, покращить 
ергономічні властивості організму: допоможе збадьорити-
ся, покращиться настрій, та сил додасться�� А ще – знизить 
рівень цукру і холестерину в крові, нормалізує артеріаль-
ний тиск, підтримає скоротливу функцію серця, наситить 
організм антиоксидантами, а також сприятеме досягнен-
ню ідеальної маси тіла�� 

Рекомендації: вживати як приправу��

ВиСнОВки
Таким чином: всі фіто-пряноароматичні росли-

ни застосовуються як ефіролеткі сполуки зовнішньо, 
внутрішньо і як спеції у невеликих кількостях (дозах), 
щоб не зашкодити. а краще всього – не забувати, щоб 
правильно харчуватися та лікуватися, пам’таючи кри-
латий вислів Гіппократа: «Іжа повинна бути ліками, а 
ліки – їжею!» 

Фітотерапія – найдавніше і сучасне мистецтво 
лікування, яке має наукове підгрунтя, бо з давніх-
давен люди використовували життєву силу рослин, 
їх цілющі властивості. 

 Батьки медицини авіценна, Пліній, діоскорид 
зцілювали людей рослинними препаратами. Су-
часна наука також ретельно вивчає їх властивості. 
дедалі більшої популярності у світі набуває фітоте-
рапія – наука лікування за допомогою ліків, виго-
товлених з рослинних компонентів. 


