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vaječném žloutku nebo rostlinných semenech. Podílí se na přeměně tuků, urych-

luje a podporuje redukci podkožního tuku.

| Chitosan

Látka z krunýřů mořských korýšů, která na sebe váže tuk z potravy. Sám neobsa-

huje žádné kalorie, jelikož není stravitelný. Má jedinečnou schopnost vychytat tuk 

v žaludku ještě před jeho zmetabolizováním. Chitosan tuk polapí a zabrání jeho 

vstřebání v zažívacím traktu. Umí také čistit trávicí trakt a uchovávat ho zdravý.

| Kofein

Stimulující látka, která sama tuk neodbourává. V kombinaci s vitaminem C ale 

zvyšuje výkonnost o přemáhá únavu. Kofein odvádí vodu z těla, proto je nutné 

dodržovat pitný režim.

 

TIP
Zodpovědně vám mohu doporučit preparát LKVB6, který 

jsem vyzkoušela na vlastní kůži. Jeho hlavními složkami 

jsou lecitin, jablečný ocet, vitamin B
6
 a kelp – druh mořské 

řasy. Právě kelp léčí sníženou činnost štítné žlázy tím, že 

tělu dodává potřebný jód. Je vhodný jak pro lidi s nadváhou, 

tak pro diabetiky. Podílí se na léčbě vysokého krevního 

tlaku, křečových žil, posiluje krevní oběh, předchází a léčí 

infekce, posiluje paměť, nervy, čistí játra a ledviny. Může za-

stavit nebo zpomalit proces vypadávání vlasů.

| jídlem ke kráse
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JAK NAKUPOVAT

Slovíčko „light“ na potravinových přebalech je zrádné. Lehce 
nabýváme pocit, že když je kysaná smetana takzvaně odleh-
čená, můžeme si jí dopřát, kolik chceme. To je past. Ve finále 
dáte tělu více kalorií, než kdybyste zvolily běžný výrobek. 

| Co je co na etiketách:

| Light – snížený obsah energie. Výrobek buď obsahuje nižší množství 

tuku, anebo je oslazen náhradním sladidlem. 

| Bez cukru – obsahuje méně než 0,5  g cukru/100 g nebo 100 ml.

| Bez tuku – obsahuje méně než 0,5 g tuku/100 g nebo 100 ml.

| S nízkým obsahem cukru – obsahuje méně než 5 g cukru/100 g nebo 

100 ml.

| S nízkým obsahem tuku – obsahuje méně než 3 g cukru/100 g nebo 

méně než 1,5 g/100 ml u tekutin.

| Neenergetický – bez kalorií. Obsahuje méně než 17 kJ/100 ml, týká se 

jen tekutých potravin.

| Nízkoenergetický – nízkokalorický. Obsahuje méně než 170 kJ/100 g 

nebo méně než 80 kJ u tekutých potravin.

DOMÁCÍ RADA
Co potřebujete na zdravou svačinku: 100 g mandlí, 100 g vlašských ořechů (se-

melte je dohromady a uschovejte v uzavíratelné sklenici).

100 g ovesných vloček a 100 g žlutého lněného semínka (semelte dohromady 

a uschovejte v uzavíratelné sklenici).

Po ránu si nasypte do misky čtyři čajové lžičky z obou sklenic, navíc přidejte 50 g 

světlých rozinek, dvě čajové lžičky medu a mírně zakapejte slunečnicovým ole-

jem. To je porce na celý den. Nesníte ji najednou, ale budete ji konzumovat mezi 

jídly.

jídlem ke kráse | 
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TAJEMSTVÍ LÉČIVÝCH BYLIN
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„Před bezem smekni, před heřmánkem klekni,“ říkávala moje babička, která mě 

k bylinkám přivedla. Taky mi kladla na srdce, že každý má svoji bylinu. Dala mi 

spoustu cenných rad a vědomostí, z nichž čerpám dodnes. 

Navzdory všem výdobytkům moderní civilizace na lidovou moudrost nedám dopustit. 

V bylinkách nevidím všelék, ale jsou dobrou cestou, jak si preventivně chránit zdraví.

Věřte „babce kořenářce“, když vás o úplňku pošle do lesa pro kořen. Byliny se musí 

sbírat v době, kdy je jejich účinek nejvyšší. To není pověra, ale fakt, na kterém dost 

záleží. Kořen se obvykle sbírá v noci nebo na podzim či brzy zjara, nať v plné síle 

zase odpoledne nebo dopoledne. Příroda má svůj řád. Pokud ho nerespektujete, 

účinky dané bylinky se drasticky snižují. Významnou roli hraje i další zacházení, to 

znamená místo a teplota sušení, způsob skladování a podobně.

Než začnete s bylinami experimentovat, je naprosto nezbytné, abyste o nich už něco 

věděly. V opačném případě hazardujete nejen se zdravím, ale možná i se životem. 

Léčebný účinek neovlivníte kvantitou. Jestliže si připravíte čaj ze směsi dvaceti bylin, 

neznamená to, že bude automaticky účinnější nežli ten, který jich obsahuje jen pět. 

Bylinky mají mnoho schopností. Některé podporují pročišťovací procesy v těle, jiné 

zlepšují oběh krve a lymfy a povzbuzují funkci důležitých orgánů, jako jsou játra, 

ledviny, plíce nebo střeva. Těhotné ženy, kojící maminky a lidé trpící vážnými choro-

bami by se měli nejprve poradit s lékařem, než se vrhnou na přírodní medicínu.
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JAK PROČISTIT TĚLO

Bylinky jsou skvělý pomocník, se kterým odplavíme nejrůz-
nější „jedy“ z organismu, jimiž ho zatěžujeme. K pročištění 
těla vedou různé cesty, až je poznáte „na vlastní kůži“, samy 
se rozhodnete, která vám vyhovuje.

| Hepatické 

Bylinky, které léčí játra. Typická je pro ně hořká chuť, která způsobuje vylučování 

žluči, čímž dochází k přirozenému očištění jater.

| Diuretické

Bylinky, které působí na ledviny a močový systém. Pomáhají z těla vyplavovat 

nadbytečnou vodu a zároveň pročisťují močové ústrojí.

| Laxativní

Projímavé bylinky urychlují práci střev. V rámci pročišťovací kúry byste měly denně 

konzumovat vláknitá rostlinná projímadla, jako jsou například lněná semínka.

VAŘÍME S BYLINKAMI

| Nálev

Spaříme bylinky horkou vodou a necháme dvacet minut vylouhovat.

| Odvar

Díky tuhým částem bylin je vaříme déle. Obvykle 10 minut, pokud není třeba více. 

Například dubová kůra potřebuje vařit půl hodiny.

| Šťáva

Rozmačkejte, lisujte nebo vytlačte listy, dužinu či plody byliny.

| Olej

Rozkrájejte květy, listy nebo stonky byliny, vložte je do sklenice a zalijte olivovým 

olejem tak, aby byly ponořeny. Zhruba za tři týdny přeceďte. Olejem si potřete tělo 

nebo jen určité části.

| tajemství léčivých bylin 
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| Mast

Nechte roztavit 500 g vepřového sádla, přidejte 3 hrsti najemno nasekaných bylin. Na 

mírném plameni povařte tři hodiny tak, aby se pánev nepřipálila. Nechte odstát. Druhý 

den směs znovu rozehřejte a přidejte 100 g včelího vosku. Přeceďte do sklenic a ucho-

vejte v lednici.

Z bylinek lze připravovat také sirupy, likéry, vína, kaše na obklady a další léčivé pří-

pravky.

ZDRAVÍ ZE ZAHRÁDKY

| Kopřiva dvoudomá

Řečtí lékaři používali kopřivu nejen jako lék, tvořila také součást jídelníčku. Lidé věřili, že 

kopřiva je klíčem k dlouhověkosti. Nemýlili se. Rostlina je bohatá na fosfor, sodík, draslík, 

železo, křemík, síru a chlór. Obsahuje některé bílkoviny a vitaminy – K, E, D, C, B. Od-

bourává bolest kloubů.

| Pampeliška

Jeden z nejlepších toniků na ledviny, játra a žlučník. Listy i kořen prospívají pleti. Navíc 

dobře chutná. Mladé listy se hodí k přípravě salátů. Populární jsou i pampeliškové víno 

a med. Pampeliška je bohatá na vitaminy. Obsahuje vitamin B, C, E a stopové prvky. Když 

si denně dáte pět listů, pomůžete organismu, aby se pročistil. Procedura musí trvat ale-

spoň čtrnáct dní.

| Bez černý

Květ bezu léčí. Obsahuje vitaminy a organické kyseliny. Při nachlazení pijte bezový čaj 

s medem. Odvar blahodárně působí na pleť. Zbaví vás vyrážek.

| Tymián

Byl známý už ve starověku. Společně s majoránkou se používal ke kořenění masa a omá-

ček.

TIP
Připravte si odvar z kopřiv. Po dobu 

dvou týdnů pijte alespoň dva šálky 

denně. Kopřiva čistí krev, játra a pleť. 

Každé ráno byste si měly dát sklenici 

vlažné vody s citronem, usnadníte tělu 

trávení.

tajemství léčivých bylin | 


