3. GYÓGYNÖVÉNYEK A TERMÉSZETBEN
„Fűben, fában van az orvosság” vallották őseink. A modern gyógyászat is elismeri a növények hatékonyságát. Gyakran természetes alapanyagként használják gyó gyszereink előállításánál. Már újszülötteink
szervezeteben is tobb mint 2 000 olyan vegyi anyag talalhato, melynek nem szabadna ott lennie. A folyamatosan gyogyszereket hasznalo ember immunrendszere egyre jobban gyengul. Ma mar a korszeru orvoslas is gyakorta alkalmazza a gyogynovenyekbol allo teakurat.
A gyógynövényeket 40-50 oC-os vízben áztassuk ki, hogy a hatóanyagok ne sérüljenek!

Kökény

Galagonya

Népi elnevezései: boronafa, koronafa, ekeguzs, kininfa, kokonye, tovisfa,
zabszilva.
Gyógyhatása: bimbójából - viragabol:
vertisztíto, fogyast elosegíto, hashajto
tea, gyumolcsebol: mezzel, gyogyíto
hatasu lekvar keszul, mely hasfogo.

Gyógyhatása: erek tisztítására és
szívgyogyszerkent alkalmazzak a
noveny viragabol, vagy termesebol
fozott teat.
Népi elnevezései: gelegenye, fehertovis, Isten gyumolcse, cseregalagonya

Bodza
Fozetevel a szekrekedest, a szemgyulladast, a gumokort (TBC) gyogyítjak. Vertisztíto, fajdalomcsillapíto, hanytato,
vizelethajto, kopteto, hamosíto is. A
viragok es a termeshus kivetelevel a
noveny minden resze mergezo. Immunerosíto es izzaszto hatasu.

Vadkörte v. vackor
Ön a 3. allomasnal all,
a szomszedos allomasok GPS koordinatai:
2.allomas: N: 47,10731 E: 17,92157
3.allomas: N: 47,10595 E: 17,92117
4.allomas: N: 47,10308 E: 17,92580

Gyermekláncfű v. pitypang
Gyógyhatása: levelével és gyökerével kezelik a
maj, epeholyag, vese megbetegedeseit es az ízuleti
problemakat. Levele sok A-vitamint, mersekelten C-,
D-vitamint, kulonfele B-vitaminokat, vasat, szilíciumot, magneziumot, cinket es mangant tartalmaz.
Népi elnevezései: baratfej, baratfu, bekavirag, bimbofu, kakics, dandelion, oroszlanfog, pongyola pitypang, kacsavirag, kikirics, papatyivirag, pimpam, buborekfu, ejjeli lampa, kutyatej, lancfu, lancvirag, pimpare, zsibavirag, tejesfu virag.
A lakótelepi Berkenye tanösvény a KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0002
"Szociális városrehabilitáció Veszprémben" elnevezésű,
az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázat részét képezi.

Gyógyhatása: drogja, szárított levelei, arbutin tartalmuk miatt kivalo fertotleníto hatasuak. Verhas ellen nepi
gyogyszer is. Vackor es vadalma ecetet
a romanoknal, karpatukranoknal es a
balkani szlavoknal is keszítenek.

Népi elnevezései: bocfa, bodzabokor,
bodzafa, csete, gyepubodza

Vadrózsa
Népi elnevezései: bicskefa, ebcsipke,
gyepu-, parlagi-, v vadrozsa, tuskefa.
Termese a csipkebogyo, petymeg v. hecsedli.
Gyógyhatása: gyulladáscsökkentő, és
vesekooldo, enyhen vizelethajto, immunrendszer erosíto. C-vitamin mennyisege
a citromenak tízszerese, de A-, B-, K-,es
P- vitamint, vasat, magneziumot is tartalmaz a termeshusa.

Bővebb információk: ,

www.veszpremvmk.hu

www.babako.hu

Lándzsás útifű:
Népi elnevezései: kígyófű, hálófű,
kígyonyelvufu, ludnyelvufu, gyíkfu.
Gyógyhatása: jó baktériumölő, gyulladascsokkento, sebgyogyíto. A legutak
gyulladasos megbetegedeseiben, kohoges
csillapítasara, koptetokent alkalmazzuk.
Öldja a letapadt nyakot, elosegíti a kopetkepzodest. Friss, osszezuzott levele borserulesekre, vagott, gennyes, nehezen
gyogyulo sebekre, verzes csillapítasara jo.
Hasznos gyogyír rovarcsípesek, egesi
serulesek eseten.

