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ФІТОСОкОТеРаПІЯ
Лікарські рослини, до яких належать овочі, фрукти та 

пряноароматичні рослини, з метою оздоровлення та ліку-
вання можуть бути призначені у лікарській формі як соко-
терапія�� Цей метод оздоровлення понад 30 років широко 
застосовується у багатьох країнах світу 

Важко знайти людину, яка б відмовилася випити 
скляночку свіжого фруктового чи ягідного соку�� Це, 
дійсно, і смакота, і корисно для здоров’я�� Настільки 
корисно, що у натуропатичній медицині з’явився окре-
мий напрямок – лікування хвороб за допомогою соків (з 
фруктів, ягід, овочів і навіть трав)�� Цей метод офіційно 
бере початок із середини минулого століття, коли на-
туропатичні методи вже отримали наукові пояснення�� 
Тож сумнівів у дієвості такого методу не виникає ні 
у натуропатів, ні у вчених�� Наукові дослідження під-
твердили, що соки – не лише оздоровче харчування, 
а й лікування�� Згодом на основі цих досліджень було 
розроблено спеціальну систему: для лікування кожної 
хвороби вказано види «лікувальних» соків чи їх сумі-
шей і точні пропорції�� 

Розглядаючи користь «живої води», і чому ж соки такі 
корисні, зупинемося на окремих їх властивостях��

Сік рослин та плодів – це біологічно активна рідина, 
тобто вода, яку накопичують рослини і перетворюють на 
живу органічну сполуку, що містить значну кількість при-
родніх, натуральних ензимів��

Соки легше і краще засвоюються організмом, а, отже, 
всі корисні елементи, які містяться в рослині, потрапля-
ють у концентрованому і практично готовому вигляді, 
тобто «прямо в ціль»�� 

Соки насичують наш організм найбільшою кількістю 
основних вітамінів, мікро- та макроелементів, полісаха-
ридів, цукрів, органічних кислот, флавоноїдів, деяких 
ефірних сполук, ензимів тощо, не перевантажуючи при 
цьому органи травлення�� 

Соки – надзвичайно важливий компонент дієтично-
го харчування для людей, які не переносять рослинну 
клітковину�� Приміром, не бажано подразнювати слизову 
оболонку травного тракту при колітах, ентероколітах, ви-
разковій хворобі шлунка та 12-палої кишки�� А у лікуванні 
цих недуг без вітамінів, мікро-, макроелементів, природ-
них ензимів не обійтися! 

Соки, як «жива вода», потрапляючи у клітини нашого 
організму, очищують їх від токсинів, шлаків та іншого ба-
ласту, який шкодить здоров’ю��

Соки можна змішувати, щоб доповнювати «вітамінний 
коктейль», внаслідок чого вони набувають ще більшої лі-
кувальної дії�� 

Щоб вживання соків було не просто задоволенням, а й 
справжнім лікуванням, необхідно дотримуватися кількох 
важливих правил, які мають наукове підгрунтя:
1�� Соки повинні бути тільки сирими (а не консервовани-

ми)�� Найкраще пити свіжовичавлені соки, доки вони не 
втратили цінних речовин�� 

2�� Зазвичай влаштовують або «сокові» розвантажувальні 

дні (особливо з метою схуднення, якщо немає проти-
показань), або ж періодично вживають різні соки з ме-
тою профілактики хвороб та зміцнення здоров’я�� Ліку-
вання ж передбачає щоденне вживання конкретних доз 
певних соків чи їх міксів впродовж певного курсу�� 

3�� Не починати з міксів, адже пацієнт не знає реакції сво-
го організму на той чи інший сік�� Щоб бути впевненим, 
що цей сік – «друг» і лікар, необхідно вживати один 
сік, через деякий час можливо додати інший і так далі�� 

4�� Компонуючи соки, не орієнтуватися на власні смаки 
(адже є «несумісні» соки), краще скористатися пере-
віреними рекомендаціями фахівця�� 

5�� З лікувальною метою деякі соки можна пити склянка-
ми, деякі – лише ложками�� В середньому при сокотера-
пії рекомендують випивати за добу (у кілька прийомів) 
від 200-300 мл до 600 мл соку (але під безпосереднім 
контролем лікаря)�� Дозволена норма залежить від ін-
дивідуальних особливостей вуглеводного обміну па-
цієнта, від рівня вмісту глюкози в крові, віку, калоражу 
соків тощо�� 

6�� Деякі соки – смачні, деякі (особливо з овочів і трав) 
– не дуже, але ліки не завжди приємні на смак�� 
Втім, не варто додавати у лікувальні соки цукор 
та сіль – це може звести нанівець всю користь со-
котерапії�� Максимум можна «підсолодити» сік ме-
дом або розбавити його переваренною водою, щоб 
«пом’якшити» смак�� 
Як кожний метод, сокотерапія має як показання, так і 

застереження:
• Як і будь-яке лікування, сокотерапія не допускає пере-

дозування�� Не можна призначати і вживати соки досхо-
чу або за принципом «що більше, то краще»�� Існують 
норми щодо призначення соку�� Для кожної хвороби і 
для кожного виду соку ці норми свої�� Тож ці поради 
дієтолог чи фахівець з НіНМ, натуропатичної медици-
ни повинен довести до пацієнта�� 

• При призначені потрібно враховувати супутні хвороби 
людини у кожному конкретному випадку�� Приміром, 
абрикосовий, сливовий, моркв’яний, буряковий соки 
мають послаблювальну дію, а грушевий, айвовий, чор-
ничний, виноградний – в’яжучу�� Сік кавуна, моркви, 
груші, винограду сприяє виведенню токсинів, жовчо-
гінну дію мають соки моркви, абрикосів, капусти�� Сік 
білокачанної капусти взагалі унікальний – він містить 
рідкісний вітамін U, який лікує виразкову хворобу�� 

• Деякі дієтологи, нутріціологи, лікарі НіНМ взагалі 
вважають, що фреші потрібно пити чітко по годинах, 
не змішуючи їх з іншими продуктами�� 

• Найкориснішими є соки рослин, які ростуть на «рід-
ній» землі, адже недаремно в народі кажуть – де 
народився, там і згодився, тобто нам потрібно «під-
живлюватися» тими вітамінами і мікроелементами, 
які потрібні для проживання у певній географічній 
зоні�� А «наші» лікарські і харчові рослини містять 
саме ці необхідні сполуки�� 

• Деякі вчені висловлюють точку зору, що зростання 


