
Скарби здоров’я 

навколо нас



Абрикос звичайний
Плодове дерево з родини розових. Плоди

абрикосу багаті магнієм і фосфором, які

потрібні будь-якому організму для здійснення

активної роботи мозку. Вони багаті

мікрокалієм, який необхідний для живлення

серцевого м'яза і для підвищення в крові

гемоглобіну, що сприяє збільшенню імунітету

(опірності організму до хвороб).

Виноград
Рослина з родини виноградових. Основною

властивістю його є те, що він є найбільший

антиоксидант, благотворно впливає на

поліпшення обміну речовин і кровообігу,

нормалізації функцій нервової системи.

Виноград ефективно виводить з організму

шкідливі та токсичні речовини. Недарма ще у

Древньому Римі його приписували при

отруєннях, а також – при хворобах печінки.



Горіх волоський
Дерево з родини горіхових. Горіх називають

«святом для мозку» і «їжею для розуму».

Допоможе при фізичному виснаженні,

малокрів'ї, хворобах нервової системи, серця

і шлунка. Регулярне застосування

захистить чоловіків від статевого безсилля.

Через вміст вітаміну Е допомагає жінкам

зберегти красу волосся, шкіри і нігтів.

Груша звичайна
Плодове дерево з родини розових. Прекрасне

джерело життєвої енергії і сили. Цей фрукт

дуже корисний при слабкості серцевого м'яза

і при недокрів'ї. Груші мають закріплюючу,

сечогінну, дезінфікуючу, жарознижувальну і

протикашльову дію. Печені та варені груші

рекомендують при задусі, сильному кашлі,

туберкульозі.



Журавлина
Рослина з родини вересових. Ягоди

рекомендують вживати для підвищення

імунітету організму до простудних і

сезонних інфекційних захворювань, при

анемії та авітамінозах. Журавлина чудово

тонізує, освіжає, підвищує розумову і

фізичну працездатність.

Малина
Кущ з родини розових. Традиційно малина з

успіхом застосовується для лікування

простудних захворювань, грипу, ГРВІ, при

загостренні болю в суглобах, радикуліті,

гарячках. Малину застосовують при

гематологічних захворюваннях і проблемах зі

шлунково-кишковим трактом, при

атеросклерозі, гіпертонії, для поліпшення

апетиту.



Смородина чорна
Кущ з родини ломикаменевих. Вживання

чорної смородини корисне при артриті,

ревматизмі і подагрі. Рослина стимулює

травлення, роботу підшлункової залози,

печінки, нирок та селезінки. Регулярний

прийом ягід дозволить помітно поліпшити

пам’ять і розумові здібності.

Суниця лісова
Рослина з родини розових. Ягоди сприяють

нормалізації травлення, збуджують

апетит. Завдяки високому вмісту заліза,

лісова суниця (ягоди) стимулює функції

кровотворення. Свіжі плоди у великих

кількостях приймають при склерозі судин,

гіпертонії, запорах, виразці шлунка, подагрі і

ниркових каменях



Буряк столовий
Рослина з родини лободових. Буряк має

омолоджуючі властивості. Регулярне

вживання в їжу червоного буряка запобігає

росту і появі злоякісних пухлин. Вживання

буряка є ефективним при атеросклерозі,

тиреотоксикозі, аритміях, гіпертонічній

хворобі, захворюваннях печінки, атонії

кишечника, хронічних запорах.

Гарбуз звичайний
Рослина з родини гарбузових. Гарбуз чудово

позбавляє від шлаків, токсинів, холестерину,

виводить зайву рідину, покращує роботу

кишечника. Регулярне вживання гарбуза

допоможе вам уникнути запорів, отруєнь,

набряків, хвороб сечовивідних шляхів,

позбавить від метеоризму, колітів, подарує

рівний колір обличчя, рум’янець.



Горох посівний
Рослина з родини бобових. Горох корисний у

якості профілактики ожиріння і

профілактики недокрів'я, покращує роботу

нирок, печінки і серцево-судинної системи,

регулює процес травлення. Горох цінується, в

основному, за великий вміст білків.

Капуста білоголова
Рослина з родини капустяних. Капуста

вважається відмінним продуктом для

стимулювання функції травлення і

профілактики різних розладів шлунково-

кишкового тракту. Завдяки високому вмісту

каротину в капусті, її регулярне вживання

покращує зір.



Морква посівна
Рослина родини зонтичних. Її цінні речовини

зміцнюють сітківку ока, серцево-судинну

систему, омолоджують шкіру, нормалізують

обмін речовин. Морквяний сік використовують

при гіпо- і авітамінозі А, захворюваннях

печінки, серцево-судинної системи, нирок,

шлунку, недокрів`ї, поліартрит. Він укріплює

нервову систему і не знає собі рівних в

підвищенні енергії і сили організму.

Петрушка городня
Рослина з родини зонтичних. Сприяє

загальному зміцненню імунної системи,

покращує стан очей, живить кровоносні

судини, лікує нефрит, знімає запалення,

оптимізує роботу надниркових залоз і

щитової залози. Петрушка незамінна при

лікуванні ясен, допомагає відновити сили і

боротися з депресією.



Цибуля городня
Рослина з родини лілійних. Цибуля покращує

апетит, засвоєння їжі, підвищує опірність

організму до інфекційних захворювань. Її

застосовують при шлунково-кишковому

розладі, при гіпертонії, атеросклерозі,

загальній слабкості та простудних

захворюваннях, зниженій статевій

активності.

Часник посівний
Рослина з родини лілійних. Застосовують

при шлунково-кишкових і серцево-

судинних захворюваннях, підвищеному

артеріальному тиску, авітамінозах,

запаленнях. Надає ранозагоювальну,

протиглисну, протимікробну,

знеболювальну, антитоксичну дію.


