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Kopřiva dvo udomá
Latinsky

Anglicky

Německy

Urtica dioica L. 

Stinging Nettle

Grosse Brennessel

Účinné látky:
List a nať obsahují především chlorofyl, histamin, serotonin, kyselinu mravenčí, Leukotrieny (LTB4,LTC4,LTD4), Flavo-
noidy0,7-1,8% (rutin, isoquercitrin, astralagin, kaempferol-3-O-rutosid, kyselinu křemičitou (1-4%), kyselinu kávovou, Silice, 
Vitamíny (vitamín C, kyselinu panthotenovou, vitamín B1 a provitaminy A).
Kořen obsahuje Steroidy 0,03-0,06% (beta-sitosterol, kampesterol, stigmasterol a jejich deriváty), Lektiny0, 1%UDA (Urtica 
dioica Agglutinin), Polysacharidy, Hydroxykumariny (scopolein), Lignany a Ceramidy.

Působení dle odborné literatury:
Látky obsažené v listech inhibují biosyntézu leukotrienů. Působí analgeticky, antirevmaticky a antiarthriticky. Protizánětlivý 
efekt je vázán na fenolické složky, které inhibují biosyntézu arachnoidové kyseliny. Dále droga působí diureticky, snižuje hla-
diny krevního cukru a působí mírně hypotonicky. Kořen vzhledem k obsahovým látkám působí příznivě na prostatu (Benigní 
hypertrofi e prostaty).

Užití v herbální medicíně:
V lidovém léčitelství je kopřiva spjata s jarními očistnými kúrami a detoxikací organismu. Droga se používá především u směsí 
na ledviny, močové cesty, prostatu. Dále se používá ve směsích u revmatických a arthritických  indispozic pohybového ústrojí. 
Je užívanou součástí metabolických čajových směsí (krev čistící).
Zevně se používá ve formě šamponů a vlasových balzámů.

Dávkování:
Denní dávka sušené drogy je 8-12 gramů.
Denní dávka extraktu je 600-700 mg

Kontraindikace:
Nesmí se užívat během těhotenství. Nesmí se používat při nedostatečné činnosti srdce a ledvin provázené otoky.

Popis sběru:
List, nať i kořen se sbírají v červnu až září. Suší se rychle 
v tenké vrstvě.
Umělá teplota nesmí překročit 50 stupňů Celsia.

Užívaná část:
List, kořen, nať.

Popis:  
Vytrvalá bylina dorůstající výšky až 120 cm s plazivými 
větvitými oddenky. Lodyha je čtyřhranná. Listy jsou řapí-
katé, vejčité, zašpičatělé a na okrajích pilovité. Květenství 
je latnaté.
Rostlina je dvoudomá, květy samčí i samičí jsou drobné, 
zelené. Rostlina je celá pokrytá žahavými chloupky. Kvete 
v měsících červen až září.
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Acai
Latinsky

Místní názvy:

Euterpe oleracea

Acai, açaí, acaí, acaizeiro, acaí-do-
Pará, asai, ashaí, assaí, cabbage 
palm, cansin, chonta, guasai

Popis sběru:
V Amazonii se  Acai konzumuje pravidelně ve formě přírodní šťávy. U domorodců Acai je užívaná při průjmových stavech, 
žloutence a chudokrevnosti. Hlavní použití Acai místními obyvateli je výroba silné, tmavě purpurové šťávy získané vyluhová-
ním zralých plodů, která je součástí denní stravy.

Užívaná část:
Plod

Účinné látky:
Droga obsahuje vitamin C, anthokyanová barviva, vitamin A, vitaminy řady B, minerální látky (mangan, hořčík, fosfor, vápník, 
draslík, bór, měď, železo, molybden), epikatechin, kyselinu galovou, protokatechin, kumarin, cyanidin, fl avonoidy, kyselinu 
vanilovou, pelargonin-3-glykosid, nenasycené mastné kyseliny, vitamin E.

Působení dle odborné literatury:
Prováděné in vitro testy z hlediska antioxidační aktivity prokázaly vysoké antioxidační působení. 1 000 mg extraktu má 3871 
ORAC t. j. 2,5x vyšší hodnoty, než je denní potřeba. Vzhledem k obsahu nenasycených mastných kyselin může podporovat 
snížení hladiny LDL cholesterolu a pomáhat stabilizovat hladinu HDL cholesterolu. Vzhledem k obsahovým látkám může 
podporovat Acai biosyntézu hemoglobinu a následně tvorbu červených krvinek. Je předpokládán jeho pozitivní vliv na  cévní 
stěny a jejich elasticitu.

Užití v herbální medicíně:
Používá se u oslabených jedinců náchylných k bakteriálním a virovým onemocněním. Dále se používá při psychické a fyzické 
zátěži, u diabetiků, při únavě očí a přispívá k zlepšení ostrosti vidění. Pomáhá regeneraci očního barviva, a tím se podílí na 
zlepšení nočního vidění. Používá se k snížení a stabilizaci krevního tlaku. Působí vasodilatačně a zlepšuje elasticitu cév.  Roz-
šířené použití je v nutriční výživě u přípravků pro řidiče.

Dávkování:
Denní dávka extraktu:
Dospělí 2 000 mg
Děti od 3-6 let 300- 500 mg 
Děti od 6-15 let 600- 800 mg 
Děti od 15-18 let 800-1 500 mg

Popis:  
Acai je štíhlá palma, která dorůstá do výšky 15 až 25 m. 
Plody jsou velké 1 - 2 cm v průměru, rostoucí v trsech. 
Trsy dosahují váhy až 6 kg. Nezralé plody jsou zelené 
barvy a při dozrávání je barva tmavě purpurová. V její 
přirozené lokalitě pod stinným baldachýnem deštného 
pralesa, palma roste pomalu a plody produkuje za 4 až 
5 let. Vyskytuje se převážně v brazilské oblasti Paraná 
a Amazonii, a to v nížinných záplavových oblastech podél 
řek, kde vytváří velké háje.
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Bacopa úzkolistá
Latinsky

Místní názvy:

Bacopa monnieri L.

Brahmi, Nira-brahmi, Brihmi-
sak, Jalanimba, Nirubrahmi, 
Nirbrahmi, Sambranichettu

Popis
Rostlina se vyskytuje v celé Indii. Je to sukulentní rostlina, kořenící v no-
dech. Stonek je 10-30 cm dlouhý, tenký, hladký, větvený. Listy jsou 0,6-
2,5 cm dlouhé a 3-8 mm široké, obvejčité. Květy jsou modré nebo bílé.

Popis sběru:
Nať se sklízí v říjnu a listopadu. Suší se při teplotách do 30 stupňů Celsia.

Užívaná část:
Nať

Účinné látky:
Droga obsahuje alkaloidy (brahmin, herpestin), triterpenické saponiny, (bacosid A, B, hersaponin), D-mannitol, beta-sitoste-
rol, stigmasterol a jeho estery, fl avonoidy (apigenin, luteolin), serin a organické kyseliny.

Působení dle odborné literatury:
U extraktů byl v 5 studiích prokázán pozitivní vliv na psychiku při vyčerpání a depresivní indispozici a adaptogenní účinky.

Užití v herbální medicíně:
Jedná se o rostlinu, která je jedním z pilířů ajurvédské medicíny. Droga se používá v nervových směsích pro podporu psychic-
ké činnosti a snižování hyperaktivity.

Kontraindikace:
Nesmí se užívat během těhotenství a kojení. Podávání u dětí je vždy nutno zvážit.
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Popis sběru:
Sklízí se celá nať, nejlépe v srpnu. Suší se ve stínu při teplotách do 30 stupňů Celsia.

Užívaná část:
Nať.

Účinné látky:
Droga obsahuje eugenol, beta-caryophyllen, bornylacetát, beta-elemen, methyleugenol, neral, beta-pinen, camphen, alfa-pi-
nen, ursolové kyseliny, campesterol, cholesterol, stigmasterol, beta-sitosterol a polysacharidy.

Působení dle odborné literatury:
Vychází z ajurvédské medicíny. Účinné látky v rostlině napomáhají ke zmírnění trávicích potíží. Působí imunomodulačně, proti 
stresu a bolesti a snižují krevní tlak.

Užití v herbální medicíně:
Droga se používá při gastrointestinálních potížích a na povzbuzení chuti k jídlu. Používá se i při neuralgiích a neurovegetativ-
ních potížích. Příznivě ovlivňuje imunitní systém. Je vhodná i pro diabetiky.
V kosmetologii se používá díky příznivému působení ursolových kyselin na biosyntézu kolagenu, zpomaluje stárnutí pleti.

Dávkování:
Denní dávka sušené drogy je 2 gramy
Denní dávka extraktu je 200-800 mg

Popis:  
Je to jednoletá až víceletá bylina dorůstající výšky až jed-
noho metru s lodyhou vzpřímenou, rozvětvenou a u báze 
dřevnatějící. Listy jsou eliptické až vejčité, chlupaté a na 
okrajích pilovité, jejich barva je rozmanitá: od světle zele-
né po tmavě červenou.

Bazalka posvátná
Latinsky

Místní názvy

Ocimum sanctumdipeptid                                                                                                                                                                                                                                    

Tulsi
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Působení dle odborné literatury:
Patří mezi nejtestovanější molekuly v oblasti sloučenin pro prodloužení produktivního věku.  Má antioxi-
dační, antiglykační, chelatotvorné a dekarbonylační  vlastnosti, které mu vynesly přízvisko molekula století.                                                                                                                                         
Je netoxickou molekulou, která poskytuje komplexní regeneraci a detoxikaci organismu, od buněk, svalů až po životně důle-
žité orgány.  Zvyšuje výkon srdečního svalu až o 30 %, podporuje mozkovou činnost (mírní degenerativní změny, kognitivní 
a duševní poruchy), přispívá k detoxikaci jater, ledvin a slinivky. Detoxikuje svalovou hmotu od kyseliny mléčné při fyzickém 
výkonu. Inhibuje vznik šedého zákalu. Omlazuje pleť a vlasy. Podporuje erekci mužů u mužů ve věku 35 až 65 let.  Testování 
naznačila možnost prodloužení aktivního věku o 10 let. Odvádí z organismu těžké kovy.

Použití v herbální medicíně:                                                                                                                                       
Používá se v kombinaci s ginsengem,  pfafi í latnatou,  wild yamem, vitaminem C, zinkem, selenem a dalšími adaptogeny jako 
významný anti-age produkt.  Slouží těm, kteří si chtějí udržet a prodloužit dobrou fyzickou a duševní výkonost, mladistvý 
vzhled a hladkou pleť. Je vhodný k pravidelnému užití od věku 35 let. (Údajně byl použit k omlazení Jelcina) 

Dávkování:
1 000 až 1 500 mg vysoká fyzická nebo dušení zátěž 
250 až 500 mg běžná denní dávka
50 mg minimální denní dávka

Kontraindikace:      

Netoxická, tělu vlastní látka bez vedlejších účinků. Kontraindikace nejsou známy.

Popis:  
Neuropeptid, který vzniká biosyntézou v lidském organi-
smu. Jeho produkce a obsah klesá s fyzickou, psychickou 
zátěží a s rostoucím věkem. Jeho nedostatek je jedním 
z faktorů stárnutí, vrásčité kůže a šedivění vlasů.

Carnosine
Česky

Anglicky

Karnosin β alanyl – L histidin eptid                                                                                                                                                                                                                                    

Carnosine
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Popis sběru:
Sbírá se v srpnu až říjnu, suší se ve svazečcích ve stínu do 40°C.

Užívaná část:
Nať

Účinné látky:
Droga obsahuje triterpenické saponiny, silici, polysacharidy, diterpeny, fl avonoidy (rutin, hyperosid, isokvercitrin), fenolické 
glykosidy (vigaureosid A, leicarposid), organické kyseliny.

Působení dle odborné literatury:
Droga působí diureticky, protizánětlivě, urychluje hojení ran, stimuluje metabolismus a působí spasmolyticky.

Užití v herbální medicíně:
Jedná se o jednu z nejoblíbenějších bylin českých bylinařů. Droga se používá při indispozicích ledvin, prostaty a močového 
měchýře. 

Dávkování:
Denní dávka pro vnitřní užití jsou 2-3 šálky 3-5% nálevu nebo 3% odvaru, pro zevní užití je to 10% odvar.

Kontraindikace:
Nejsou známy.

Popis:  
Vytrvalá bylina s krátkým oddenkem a přímou, až 1 metr 
vysokou lodyhou. Listy jsou střídavé, eliptické a pilovité. 
Květní úbory jsou sestaveny v hroznovitém květenství.

Celík zlatobýl
Latinsky

Solidago virgaurea L.
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Užívaná část:
List

Účinné látky:
Droga obsahuje fytosteroly (beta-sitosterol), éterické oleje (cca 20 komponent), třísloviny, fl avonoidy, damianin, bílkoviny 
(albuminoidy), arbutin, tetraphyllin B, trimethoxyfl avony, arbutin, pyranosidy.

Působení dle odborné literatury:
Droga působí centrálně antidepresivně, antistresově, dále jako nervové tonikum, afrodiziakum a desinfi ekce močových cest.

Užití v herbální medicíně:
Droga se využívá jako účinné afrodiziakum při frigiditě psychického původu a jako přírodní antidepresivum.  Vnitřně se 
užívá se při depresivních indispozicích, nedostatku testosteronu, pro normální funkci prostaty a močových cest, ve větším 
množství zrychluje metabolismus. Zlepšuje krevní cirkulaci a prokrvení jednotlivých orgánů. Účinně posiluje nervový systém 
a podle posledních průzkumů zřejmě podporuje plodnost u žen. V současné době si nalezla pro své blahodárné účinky své 
místo jako součást energetických, euforizujících či afrodisiakálních přípravků.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 300-700 mg 
Denní dávka drogy je 10-12 gramů, dávky nad 3g jsou již v kategorii léčiv

Kontraindikace:
Nejsou známy

Popis:  
Damiana je malý keř se silně aromatickými listy, tradičně 
pěstovaný v Mexiku a Střední Americe. Mezi mexickými 
bylinkáři je velmi ceněná jako afrodisiakum a uklidňující 
přípravek. Listy obsahují antimikrobiálně působící arbu-
tin, řadu éterických olejů a různé terpenické látky.

Damiána
Česky

Latinsky

Pastala rozkladitá, Damiána

Turnera diff usa, Damiana diff usa 
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Působení dle odborné literatury:
D-manosa není v organismu metabolizována. Působí čistě selektivní fyzikální sorpcí. Pokrývá stěny ledvin a močových cest, 
kde zachycuje tzv. manosně pozitivní mikroorganismy, zejména E.Coli. Poté je i s bakteriemi vyplavena močí.  Výsledkem je 
rychlá a výrazná úleva od syndromů infekcí močových cest (pálení, řezání, bolesti).

Užití v herbální medicíně:
Očistná kúra močového měchýře a cest od nežádoucích mikrorganismů, které působí zánětlivé indispozice. Je významná 
u osob s inkontinencí. Úleva přichází během 1-3 dnů. V očistné kúře se pokračuje 10- 30 dní. Nemá žádné vedlejší účinky. 
Mohou užívat i osoby s poruchou metabolismu cukrů.

Dávkování:
Denní dávka: není limitována, zpravidla 800 až 1 600 mg

Popis:  
Přírodní monosacharid. Je obsažený v ovoci, zejména 
v brusinkách. Průmyslově se vyrábí katalyzovaným pře-
smykem z hroznového cukru (glukosy).

D- manosa
Latinsky

D- manose                                                                                                                                                                                                                                    
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Popis sběru:
Droga se sbírá v době květu (červen, červenec, srpen), suší se ve stínu do 40 stupňů Celsia. Na jaře a na podzim se sbírají 
kořeny a po omytí se suší při 40 stupních Celsia.

Užívaná část:
Kvetoucí nať, květ, list.

Účinné látky:
Droga obsahuje silice. Jsou to směsi terpenů: echinacein, estery kyseliny kávové (cynarin), polysacharidy (heteroxylan, arabi-
norhamnogalaktan), betain, beta-sitosterol, isobutylaminy,polyiny, polyeny a glykoproteiny

Působení dle odborné literatury:
Droga působí imunostimulačně a stimuluje u krevních makrofágů produkci látek, které se účastní imunitních pochodů v or-
ganismu. Za toto působení jsou zodpovědné polysacharidy. Droga působí dále blahodárně u zánětlivých indispozic, bakte-
riálním a virovém napadení.

Užití v herbální medicíně:
Jedna z nejoblíbenějších bylin pro posílení imunitního systému. Extrakty se používají  zejména jako imunostimulant (vodně-
-alkoholové při nachlazení horních cest dýchacích). Extrakty se používají i k lokální aplikaci pro normální funkci pohybového 
aparátu, lomivosti kostí. Zevně se droga užívá při špatně hojících se ranách, popáleninách, proleženinách, u psoriázy a su-
chých ekzémů. Dále droga slouží k posílení organismu před a během virových a bakteriálních napadení.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 40 mg
Kontraindikace:
Nevhodné je podávat drogu současně s preparáty obsahující methotrexat, stereoidní anabolika a cyklosporiny. 

Popis:  
Echinacea je vytrvalá bylina dorůstající až 150 cm půvo-
dem ze Severní Ameriky. Listy má střídavé, vejčité, okraj 
listu zubatý, květenství úbor a nápadné květy.

Echinacea
Česky

Latinsky

Třapatka nachová

Echinacea purpurea
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Popis sběru:
Sbírá se oplodí v červnu až srpnu, suší se umělým teplem do 35 stupňů Celsia.

Užívaná část:
Oplodí

Účinné látky:
Všechny účinné látky nebyly doposud isolovány. Droga obsahuje především aminokyseliny (arginin, asparagin, tryptofan, 
fenylalanin), kyselinu askorbovou, trigonellin, cholin, betain a tetramerické glykoproteiny.

Působení dle odborné literatury:
Droga působí diureticky a ovlivňuje látkovou výměnu. Je prokázáno, že droga vyvolává snížení hladiny cukru a dále působí 
mírně hypotonicky.

Užití v herbální medicíně:
Podporuje normální hladinu cukru v krvi. Ovlivnění látkové výměny se využívá u revmatických a dnových indispozic. Droga 
zároveň mírně snižuje krevní tlak.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 200-400 mg 
Denní dávka drogy je 12-15 gramů

Kontraindikace:
Nejsou známy. Zelené fazole s nezralými semeny mohou vyvolat kožní vyrážky, zvracení a průjmy.

Popis:  
Je to jednoletá rostlina nejčastěji s ovíjivou lodyhou 
se střídavými lichozpeřenými listy. Květy jsou od bílé 
po sytě červené, tvoří chudé hrozny. Plody jsou prodlou-
žené lusky.

Fazol obecný
Latinsky

Phaseolus vulgaris
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Užívaná část:
List

Účinné látky:
Droga obsahuje diterpenoidní laktony ginkgolidy A, B, a C, dále fl avonoidy (isorhamnetin, kemferol, kvercetin, rutin, kvercitrin, 
ginkgetin, isoginkgetin, bilobetin), stigmasterol, sesquiterpeny a proanthocyanidiny.

Působení:
Díky obsahovým látkám působí jinan vazodilataci, urychluje přítok krve do periferie a mozku, brání poškození cév, zlepšuje 
cirkulaci krve, zvyšuje průtok v kapilárách. Ovlivňuje cholinergní receptory a má silné antiedematozní účinky. Má významné 
antioxidační účinky. Dle některých výzkumů je jedním z mála adsorbentů volných hydroxiradikálů.

Užití v herbální medicíně:
Používá se  k podpoře prokrvení mozku, uší, rukou a nohou. Je obsažen ve všech směsí pro paměťové funkce.  

Dávkování:
Denní dávka extraktu je: 40 mg doplňky stravy EU, 100-300 mg mimo EU
Denní dávka drogy je 8-9 gramů

Kontraindikace:
Hypertenze

Popis:  
Ginkgo je dvoudomý strom s klínovitými dvoulaločnými 
listy a vidličnatou žilnatinou. Listy jsou opadavé a vyrůstají 
na tlustých brachyblastech. Samčí květy se tvoří v paždí 
květů, samičí šištice jsou redukovány na svazečky a vyrůs-
tají na dlouhých stopkách v paždí listů na brachyblastech.

Ginkgo biloba
Česky

Latinsky

Jinan dvoulaločnatý

Ginkgo biloba
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Popis sběru:
Sbírá se v srpnu až září, zpracovává se na dřeňovité džusy nebo se suší se ve stínu do 35 stupňů Celsia, popř. se zpracovává 
extrakcí. 

Užívaná část:
Plod, kořen, kůra 

Účinné látky:
Rostlina obsahuje zejména cyklické peptidy (lyciuminy A-D), acyklické diterpenické glykosidy (lyciumosidy I-III), glykosid 
derivátu tryptofanu, monoterpenický glykosid, steroidní glykosid, beta-sitosterol, betain hydrochlorid, scopoletin, octaco-
sylester kyseliny E-ferulové, kumaríny, fl avonoidy, 4cerebrosidy [1-O-beta-D-glucopyranosyl - (2S, 3R,4E,8Z)-2-N-palmitoy-
loctadecasphinga-4,8-dien a 1-O-beta-D-glucopyranosyl-(2S,3R,4E,8Z)-2-N-(2‘-hydroxypalmitoyl) octadecasphinga-4,8-dien], 
karotenoidy zeaxanthin a zeaxanthin dipalmitát, calysteginy (deriváty cykloheptanu), polyhydroxylované piperidinové alka-
loidy, arabinogalaktan-proteiny, fenolické amidy (dihydro-N-caff eoyltyramin, cis a trans-N-caff eoyltyramin), deriváty pyrro-
lu, glykolipidy [1-O-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-O-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-O-beta-D-galactopyranosyl glycerol 
a 1-O-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-O-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-O-beta-D-galactopyranosyl glycerol]. V současnosti se 
nejvíce využívají plody. Z nutričního hlediska jsou dále zdrojem 18 základních aminokyselin, vitamínů C, B1, B2, B6, E, 21 sto-
pových prvků (např. germania) a betakarotenu.

Působení dle literatury:
Z hlediska čínské alternativní medicíny patří mezi substanci posilující dráhu jater a ledvin, podporují činnost plic a horních 
cest dýchacích, bystrost zraku. Řadí se do anti-age produktů na prodloužení produktivního věku.                   
                                                              

Z pohledu posledních výzkumů lze napsat následují:
Cyklické peptidy jsou nositeli antihypertensivních účinků. Cyklické peptidy- Lyciuminy A a B inhibují aktivitu reninu a angio-
tenzinu. Cerebrosidy obsažené v plodech mají výrazné hepatoprotektivní působení. Preventivní podávání plodů zabraňuje 
zvýšení hladin malondialdehydu (MDA) a snížení hladin redukovaného glutathionu (GSH). V závislosti na dávce je prokázán 
antioxidační účinek (konkrétně vychytávání hydroxylového radikálu). Hladina cytochrom P450 2E1 mRNA a proteinu je signi-
fi kantně nižší. Hepatoprotektivní účinek byl objeven i u glykolipidů. Antimikrobiální účinek vykázal (+)-lyoniresinol-3alpha-O-
-beta-D-glucopyranosid.Dále působí protizánětlivé a antidiabeticky.

Užití v herbální medicíně:
Nejprodávanější artikl z cizokrajné ovocné řady v Evropě. Sušené ovoce, dřeňové džusy a extrakty se používají při posílení 
funkce jater, ledvin, očí, plic a vysokém krevním tlaku.  Slouží k vitalizaci organismu při předčasném a přirozeném stárnutí 
(anti-age produkt, údajně užívá Madona).  Dále se používá při mírnění revmatických a zánětlivých indispozic. Uvádí se u něj 
harmonický vliv na metabolismus, který může vést k dosažení optimální hmotnosti a je vhodný pro diabetiky. 
Obsažené  glykolipidy(cerebrosidy) působí blahodárně na krvetvorbu (např. umožnuje snížit dávky warfarinu). Tlumí kuřácky 
kašel. Podporuje sexuální svěžest. 

Dávkování:
Denní dávka extraktu kořene je 0,2-0,6 g, extraktu ovoce je 1 až 4g 
Denní dávka drogy je 9-15 gramů, sušeného ovoce 10 až 30 g, džusu 30-60 ml

Kontraindikace:
Těhotenství, průjem.

Popis:  
Jedná se o keř patřící do čeledi Solanaceae. Roste zejmé-
na v jižních částech Číny. Dorůstá výšky 1-3m. Listy jsou 
vejčité až kopinaté, dlouhé až 7cm. Květy jsou rozlišené 
na kalich a korunu, fi alové, dlouhé 9-14cm. Plody jsou 
oranžové bobule elipsoidního tvaru, 1-2cm dlouhé. Keř 
kvete od června do září a plody dozrávají od srpna do 
října (v závislosti na podnebí).

Goji 
Česky

Latinsky

Kustovnice čínská

Lycium chinense
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Popis sběru:
Dělohy zbavené osemení se praží nad ohněm a drtí se.

Užívaná část:
Semeno

Účinné látky:
Droga obsahuje především purinové alkaloidy (kofein 2.5-5%, theofylin, theobromin), katechinové třísloviny (do 25%), adenin, 
saponiny, silice, guaradiny a další biologicky účinné látky.

Působení dle odborné literatury:
Droga vzhledem k obsahovým látkám působí jako tonikum. Stimulačně, reguluje krevní oběh. Mírně zvyšuje krevní tlak. Pod-
poruje soustředěnost, působí antiskleroticky tím, že zabraňuje ukládání cholesterolu v tkáních.

Užití v herbální medicíně:
Droga se užívá vnitřně jako stimulans při chronických a akutních únavových stavech.  Droga je dále tradičně užívána při bo-
lestech hlavy a migrénozních stavech. Používá se rovněž v přípravcích na hubnutí.

Dávkování:
Denní dávka sušené drogy je 3-6 gramů
Denní dávka extraktu je 500-900 mg 

Kontraindikace:
Nejsou známy, nevhodné u dětí. Opatrnost při užívání je potřeba u vysokého krevního tlaku, palpitací, insomnií a hyperakti-
vity. Dále je třeba opatrnosti v těhotenství

Popis:  
Matečná rostlina je popínavý keř rostoucí v tropech Jižní 
Ameriky, hlavně v Brazílii, Venezuele, a to především v po-
vodí Amazonky a Orinoka.

Guarana
Česky

Latinsky

Paulinie nápojná

Paulinia cupana
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Popis sběru:
Pryskyřice se zpracovává na extrakt.

Užívaná část:
 Extrakt z pryskyřice

Účinné látky:
Droga obsahuje gugulsterony Z a E,gugulsteroly I až V,diterpenoidy, terpencembran A a silice. Dále obsahuje diterpeny, 
sezamin a kamphorel Nově byly izolovány feruláty s neobvyklou strukturou.

Působení dle odborné literatury:
Jedná se o významnou komponentu ajurvédské medicíny.  Urychluje metablismus.

Užití v herbální medicíně:
Využívá se k urychlení metabolismu při očistných kúrách od nadbytečného tuku a cholesterolu, od metabolitů vznikajících: 
při revmatismu, dně, ateroskleróze a zánětech pohybového ústrojí či anginózních stavech a u horních cest dýchacích. V sou-
časnosti bývá významnou složkou přípravků na hubnutí. 

Využití:
Na očistné kúry, hubnutí, při nachlazení. Nemá se používat samostatně, ale v kombinaci s jinými bylinami. 

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 300-600 mg.

Kontraindikace:
Používání MAO preparátů a warfarinu.

Popis:  
Mukul myrha (Commiphora Mukul) je malý indický trni-
tý strom, poskytující nažloutlou pryskyřici, která se dále 
zpracovává extrakcí. 

Guggul
Latinsky

Commiphora mukul
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Popis sběru:
Sbírá se v době květu od května do září. Suší se ve stínu pokud možno rychle.

Užívaná část:
List

Účinné látky:
Droga obsahuje především třísloviny, silice, fl avonoidy a dále kyselinu jablečnou a salicylovou. Droga obsahuje oligomerické 
proanthokyanidiny a z fl avonoidů rutin a quercetin.

Působení dle odborné literatury:
Působí blahodárně v oblasti ledvin, močových cest a v oblasti střev. Využívá se též jako posilující prostředek u rekonvales-
centů.

Užití v herbální medicíně:
Vnitřně se používá při podrážděné střevní sliznici, která je spojena s průjmy jako desinfi ciens trávicího traktu rans. Dále se 
používá do směsí ledvinových a pro močový měchýř. Zevně se využívá jako kloktadlo při zánětech dutiny ústní a ve formě 
obkladů při krvácivých hemeroidech a mokvavých ranách.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 300 – 800 mg
Denní dávka je 5 až 10 gramů sušené drogy.

Kontraindikace:
Nejsou známy.
Droga je vhodná pro dlouhodobé použití.

Popis:  
Vytrvalá bylina s větveným oddenkem, s přízemní listovou 
růžicí. Listy jsou dlouze řapíkaté a opatřené palisty, jsou 
trojčetné, pilovitě zoubkaté a chloupkaté.

Jahodník obecný
Latinsky

Fragaria vesca
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Účinné látky:
Droga obsahuje sapogeniny (tj.aglykony saponinů-diosgenin,gitogenin a ruskogenin),alkaloidy (harmin, harman), glykosidy, 
fl avonoidy, třísloviny, pryskyřice, vitamin C, sacharidy, kyseliny linolová a linolenová, behenová, stearová, steroly a bílkoviny.

Působení dle odborné literatury:
Droga působí močopudně a desinfekčně a částečně rozpouští močové a ledvinové kameny. Stimuluje sekreci žaludečních 
šťáv, zlepšuje peristaltiku střev. Působí pozitivně na srdeční sval, snižuje hladiny lipidů a beta-lipidů, působí na zvýšení hladin 
testosteronu u mužů.

Užití v herbální medicíně:
Droga se používá jako močopudný prostředek a stimulant trávícího traktu. Snižuje hladiny lipidů a cholesterolu a má proka-
zatelný vliv na metabolismus cukrů. Tyto vlastnosti se využívají v přecházení aterosklerózy. U vysokého tlaku se využívají její 
vlastnosti na srdeční sval a cévy. U mužů způsobuje významný nárůst hladin testosteronu, zvýšení libida a zlepšení funkce 
prostaty. U žen se užívá k zvýšení hladin folikulostimulačního hormonu, a tím k zmírnění negativních klimakterických obtíží. 
V současnosti je prakticky součástí všech přípravků na zvýšení výkonu a hubnutí.

Dávkování:
Denní dávka sušené drogy je 5-10 gramů
Denní dávka extraktu je 300-900 mg

Kontraindikace:
Těhotenství, chudokrevnost

Poznámky:
Droga zpomaluje srdeční činnost, prodlužuje diastolu, zlepšuje průtok krve, rozšiřuje cévy a snižuje krevní tlak. Má antikoa-
gulační vlastnosti, zpomaluje srážení krve a snižuje antitrombinový index. Stereoidní saponiny obsažené v droze jsou terres-
trosin, vitaminy A, B, C, D, E. Fytosteroly obsažené v droze jsou beta-sitosterol a stigmasterol.

Popis:  
Poléhavá jednoletá bylina rozšířená ve střední Asii 
a na Kavkaze.

Popis sběru:
Nať se sklízí celé vegetační období a suší se ve stínu.

Užívaná část:
Nať, plod

Kotvičník pozemní
Latinsky

Tribulus terrestris
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Používaná část: 
kořen ve formě standardizovaných extraktů

Účinné látky:          
Extrakty obsahují 40% isofl avonoidů, zejména daidzin, daidzein, puerarin a genistein. 
Jsou bohatým zdrojem železa a vápníku.

Působení dle odborné literatury: 
Izofl avony slouží jako podpůrný prostředek na detoxikaci jater, trávících problémů, slabého krevního oběhu, bolestí hlavy 
a svalů, nesprávné činnosti nervového systému a celkového oslabení organismu. Genistein je řazen do látek s protinádoro-
vou účinnosti.

Použití v herbální medicíně:
 Je důležitým prvkem čínské alternativní medicíny při detoxikaci a tlumení abstinenčních příznaků po požití návykových látek 
(alkohol, kouření, drogy). Používá se k mírnění klimakterických obtíží.

Dávkování:  
denní dávka 600 mg extraktu

Kontraindikace: 
těhotenství, estrogenpozitivní nádory

Popis:  
Popínavá rostlina pocházející původně z Asie. Rozšířila se 
do USA, kde se přemnožila a stala obávaným plevelem.

Kudzu
Latinsky

Pueraria lobata
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Popis sběru:
Droga se získává loupáním vnitřní strany kůry a suší se při teplotě do 40 stupňů Celsia.

Užívaná část:
Vnitřní strana mikronizované kůry. V současnosti se používají stadardizované extrakty z kůry s obsahem lapacholu vyšším 
než 2%  s ratiem 1:4 až 12

Účinné látky:
Droga obsahuje fl avonoidy, tříslovinykatechinového typu, proanthokyanidy, antrachinony, lapachol /2-7%/, kys. lapachová, 
lapachon, deoxylapachol, tabebuin, vanillin, vitaminy řady B, minerální látky.

Působení:
Droga má vzhledem k obsahovým látkám velmi výrazný antioxidační a antimutagení účinek. Dále má účinek imunostimu-
lační, cytotoxický, antivirový, antiparazitární, antimykotický a antimikrobiální. Droga vykazuje antileukemické a protizánětlivé 
působení. Všechny botanické druhy lapacha vykazují antikoagulační a antihistaminový účinek. Výrazný účinek vykazuje droga 
na Candidu albicans.

Užití v herbální medicíně:
Jedná se o jednu z nejtestovanějších rostlin. Kůra rostliny se proslavila koncem minulého století v oblasti očistných kúr 
u zhoubného bujení buněk, zlepšení snášenlivosti chemo a radioterapie. Zároveň se droga používá v prevenci skupin oby-
vatelstva vystavených karcerogenním látkám a záření. Dále se používá u očistných kúr  močových cest, prostaty, od alergií, 
revmatologických a dnových metabolitů. Významné jsou očistné kúry od nežádoucích mikroorganismů (Candida, Mykoplas-
ma) a očista cévního  a nervového systému. Droga je určena k podpoře a obnově fyziologických funkcí u poruch trávicího 
traktu, zánětlivých , revmatických indispozic, u trávícího traktu, vysokého krevního tlaku , cukrovky, neurovegetativních obtíží, 
neuralgií, kožních problémů alergického a plísňového původu. V Brazílii se používá na mírnění alergií a revmatických potíží. 
Působí pozitivně na prostatu. 
V kosmetice se využívá příznivý účinek drogy na akné a na další zánětlivé a plísňové defekty. Přiznivě reguluje vodní režim 
pokožky a zpomaluje její stárnutí. Ve vlasové kosmetice zlepšuje elasticitu vlasů a urychluje jejich růst. Reguluje mastnost a je 
vhodný pro suché i mastné vlasy. Omezuje výrazně tvorbu lupů a zánětlivé a mykotické onemocnění skalpu.
V zubních pastách a ústních vodách se využívá antimykotický efekt drogy.

Dávkování:
Denní dávka drogy je  3g  doplněk stravy v EU, 15 gramů mimo EU
Denní dávka extraktu je závislá na extr. poměru 200 až 1 000 mg.

Kontraindikace:
Těhotenství, transplantace.

Popis:  
Jedná se o až 20 m vysoké stromy, pěstované jednak pro 
kvalitní dřevo a také jako okrasné. Kromě druhů Tabe-
buia impetiginosa syn. Tabebuia avelanedae,Tabebuia 
heptaphylla se užívají i kůry dalších druhů, např.Tabebuia 
serratifolia (Tawari negro) a Tabebuia chrysantha (Tawari 
amarillo).

Lapacho 
Česky

Latinsky

Latinsky

Rudé lapacho, Lapacho

Tabebuia impetiginosa, poř. seratofi lia, amarillo

Pau D´Arco, Lapacho, Lapačo, Inka Tee
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Účinné látky:
Droga obsahuje především silice (linalyacetát, linalol, borneol, cineol, isoborneol, kafr), třísloviny 12%, hydroxykumariny (um-
belliferon, herniarin) a organické kyseliny (kyselina rozmarinová).

Působení dle odborné literatury:
Droga působí především fytoncidně a má tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu. Snižuje mírně krevní tlak, osvědčuje 
se při žaludečních křečových stavech, upravuje střevní činnost při nadýmání a průjmech a působí mírně diureticky a anti-
-prugitózně.

Užití dle herbální medicíny:
Droga se vnitřně používá jako přírodní sedativum při neurastenii, bušení srdce, předrážděnosti, migréně a nespavosti. Jako 
spasmolytikum se využívá při kolikovitých bolestech trávicího traktu a též jako diuretikum. Vzhledem k hyperemickým účin-
kům slouží jako přísada do antirevmatických mazání k mírnění potíží při dně, revmatismu, zánětech nervů a podobně. Pou-
žívá se také do kosmetických koupelí.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 200-500 mg, denní dávka je 3 až 6 gramů drogy.

Kontraindikace:
Nejsou známy

Popis:  
Trstnatě větvený polokeřík až 60 cm vysoký s přisedlými 
listy, květy jsou modré barvy, drobné, uspořádané do 
chudých lichopřeslenů.

Levandule lékařská
Latinsky

Lavandula spica

Popis sběru:
Sběr probíhá v červenci a srpnu ještě před úplným roz-
vinutím květu. Suší se ve stínu nebo umělou teplotou do 
40 stupňů Celsia.

Užívaná část:
Květ a nať
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Užívaná část:
Kořen, list, nať

Účinné látky:
Droga obsahuje ekdysteroidy (hlavně ekdysteron), fl avonoidy, v kořeni navíc polyacetyleny, v nati navíc gvajanolidy (seskviter-
penické laktony, hlavně cynaropikrin).

Působení dle odborné literatury:
Droga zvyšuje odolnost organismu proti stresům, stimuluje centrální nervový systém, ovlivňuje metabolismus, působí hepa-
to- a kardioprotektivně. Dále působí vasodilatačně a jako účinné antimigrenotikum.

Užití v herbální medicíně:
Používá se jako přírodní adaptogen, antidiabetikum, antihypercholesterolemikum, hepato- a kardioprotektivum. Využívá se 
i její neurotropní aktivita a anabolický účinek bez vedlejších nežádoucích účinků typických u hormonů. Příznivě ovlivňuje 
regeneraci jaterní tkáně, snižuje krevní tlak a rozšiřuje cévy. Výrazně zvyšuje adaptabilitu organizmu a velmi dobře působí při 
astenii, depresích, nadměrné dráždivosti a bolestech hlavy. Uvádí se i určitá protinádorová aktivita. Používá se rovněž jako 
afrodisiakum.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 100-600 mg 
Denní dávka drogy je 6-12 gramů

Kontraindikace:
Nejsou známy. Opatrnosti je třeba u dětí, droga by neměla být používána v graviditě a laktaci.

Popis:  
Leuzea carthamoides (syn. Rhaponticum carthamoides), 
leuzea safl orová (parcha, rapontikum), je víceletá bylina. 
Má hustě rozvětvené svazčité kořeny tmavě hnědé barvy 
se specifi ckou vůní. Lodyhy jsou nevětvené, vzpřímené, 
až 1,8 m vysoké. Na bázi tvoří listy velkou růžici, na lodyze 
jsou střídavé, spodní řapíkaté.

Maral (Leuzea)
Česky

Latinsky

Místní názvy:

Parcha safl orová

Leuzea carthamoides

Maral, leuzea šustivá, maralí kořen
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Popis:  
Vytrvalá bylina, drobná, polokeřovitá, aromatická, 
až 30 cm vysoká. Listy vstřícné, čárkovité nebo vejčité, 
nachové nebo bledě růžové až stopkatě bílé květy, které 
tvoří strboulovité lichopřesleny.

Mateřídouška obecná
Latinsky

Místní názvy:

Thymus serpyllum

vonný tým, mateřinka, douška
Účinné látky:

Droga obsahuje fl avonoidy, třísloviny, kyselinu ursolovou, fytoncidně působící látky, kyselinu rozmarinovou a silice (carvacrol, 
borneol, caryophylen, citral,geraniol, linalool, thymol, alfa-pinen, gama-terpinen), hořčiny a minerální látky.

Působení dle odborné literatury:
Účinným látkám v mateřídoušce jsou v odborné literatuře přisuzovány baktericidní, desinfekční, expektorační, spasmolytické 
a protizánětlivé účinky. 

Užití v herbální medicíně:
Pomáhá při katarech dýchacích cest, při nadýmání, kolikách, nechutenství, průjmech, bolestech hlavy, nespavosti a revma-
tických obtížích.  Používá se ve směsích na ledviny zmírnění zažívacích potíží a migrénových stavů. Zevně se využívá ve formě 
koupelí nebo obkladů u hnisavých ran a dále v kosmetických přípravcích jako jsou deodoranty nebo vody po holení.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 300-500 mg 
Denní dávka drogy je 10-15 gramů

Kontraindikace:
Nejsou známy

Popis sběru:
Sbírá se v červnu až září, suší se rychle ve stínu v průvanu. 
Umělým teplem se suší do 35 stupňů Celsia.

Užívaná část:
Kvetoucí nať 
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Užívaná část:
hlíza

Účinné látky:
Droga obsahuje alkaloidy, aminokyseliny, beta-ekdyson, uhlovodany, minerální látky (vápník, hořčík, železo, fosfor), stigmas-
terol, sitosterol, saponiny, třísloviny, isothiokyanáty, vitaminy (řada B, C a E) a mastné kyseliny. Afrodiziatický efekt je připiso-
ván obsahu p-methoxybenzyl-isothiokyanátu a isothiokyanátu.

Působení dle odborné literatury:
Droga působí jako adaptogen (peruánský ženšen) a stimulans. Má imunostimulační účinky a reguluje menstruační cyklus. 
Vzhledem k obsahovým látkám působí jako účinné afrodiziakum. Obsahuje stereoidní látky podobné strukturou anabolikům, 
které nemají vedlejší účinek.

Užití v herbální medicíně:
Uvařené hlízy se používají v Jižní Americe jako chutná potravina podobná bramborům. Extrakty z hlíz se používají jako stimu-
lant a adaptogen při chronickém únavovém syndromu. Vzhledem k obsahu železa a minerálních látek se používají k doplnění 
minerálních látek živin u osob s anémií, tuberkulózou a s novotvary žaludku. Dále se používá k normalizaci menstruačního 
cyklu a při symptomech menopauzy. Používá se ve směsích na zlepšení sexuální touhy a výkonnosti, pro zlepšení duševního 
stavu a snížení stavů úzkosti a stresu.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 600-1 000 mg.

Kontraindikace:
Nejsou známy.

Popis:  
Bylina pochází z And, kde roste ve výškách kolem 3 000 
m n.m. Maca je celoroční rostlina z čeledi brukvovitých. 
Zoubkované listy se uzavírají k řapíkům. Samooplodnitel-
né kvítky z vnější strany bílé barvy. Užívanou částí je koře-
nová bulva hruškovitého tvaru, do průměru 8 cm, bledě 
bíložlutého až tmavočerveného zabarvení. 

Maca
Česky

Latinsky

Řeřicha peruánská

Lepidium meyenii
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Popis sběru a zpracování:
Sbírá se ve včelích úlech a dále se dehydratuje mrazovou sublimací za vakua na lyofi lizát.

Užívaná aplikační forma:
Používá se v surové nativní formě, v kombinaci s medem anebo nejčastěji ve formě stabilního lyofi zátu.

Účinné látky:
Biopterin, kterému je přičítána podpora dlouhověkosti. Převážnou část ( 4 až 10 % ) tvoří vyšší mastná  10-hyroxydelta-2-de-
cenová kyselina, které se připisují významné antibakteriální a antimykotické účinky. 

Působení dle odborné literatury:
Je dlouhodobě známá a používaná jako přirozený zdroj stimulačních látek se širokým spektrem účinků, hlavně v oblasti čin-
nosti jater, srdce, centrálního nervového systému a krvetvorby. Podporuje imunitní systém. Má endokrinně regulační vliv na 
metabolizmus bílkovin, podporuje obnovu hojících se tkání, životaschopnost spermií, snižuje hladinu cholesterolu, stimuluje 
kostní dřeň a zvyšuje odolnost vůči stresům dnešní doby. Jako dietetikum je proto podávána především k získání větší fyzické 
a duševní síly, ale také ke zvýšení sexuální výkonnosti. 

Užití dle odborné literatury:
Používá se jako doplňková péče při lázeňském pobytu u průduškového astmatu. Je uznávaným antisklerotikem. Je vhodná 
pro rekonvalescenci stavů po mozkové mrtvici a obrnách. U skleróz prodlužuje stadia klidu a zkracuje ataky zhoršení. Je 
součástí přípravků na menopauzu a zvýšení potence. Ruší nepříznivý vliv antibiotik na krvetvorbu. Jako dietetikum je proto 
podávána především k získání větší fyzické a duševní síly, ale také ke zvýšení sexuální výkonnosti. Excelentní účinky jsou zná-
my u celkové sešlosti, astenie, stavů před a po operaci, v rekonvalescenci zejména po virových onemocněních, při celkovém 
přepracování i při zvýšené námaze. Používá se často rovněž v kombinacích s propolisem, medem, žen-šenem, vitamínem C.  

Dávkování:
Denní dávka: běžně 30 -250 mg  lyofi lizátu, 500 -2 500 mg u stavů vyčerpanosti, v rekonvalescenci, vytrvalostní sporty.                                                        

Kontraindikace:
Zde panuje nejednoznačnost zkušeností v těhotenství a velikost dávky pro děti. 

Popis:  
Výměšek hltanové žlázy mladé včelí dělnice.  Vzniká bio-
syntézou z pylu a květního nektaru. V nativním stavu se 
skládá z 60 % vody a  12,34 %  bílkovin,  5,46 % tuku, 
12,49 % glycidů a dalších látek.  

Mateří kaše
Anglicky

Royal Jelly



48 49

Popis sběru:
Sbírá se v červnu a v červenci. Suší se ve stínu pokud možno rychle.

Užívaná část:
List, kvetoucí nať 

Účinné látky:
Droga obsahuje silice (geranial, neral, citronellal, furthermor, linalool, geraniol, germacren D, eugenol, beta-caryophyllen), 
glykosidy, rozmarinovou kyselinu, fl avonoidy a triterpenové kyseliny, kyselina ursolová.

Působení:
Silice má podobné vlastnosti jako bergamotová. V malých dávkách celkově uklidňuje, zvláště trávicí trakt, zvyšuje vylučování 
žluče a zabraňuje tvorbě plynu. Droga zpomaluje tep a snižuje krevní tlak. Působí sedativně a spasmolyticky. Zevně působí 
mírně antiviroticky ( herpes viry) a antifl ogisticky.

Užití v herbální medicíně:
Vnitřně se používá v nálevu 2 až 3 šálky denně, jedna čajová lžička drogy na jeden šálek, při nadýmání a lehkých střevních 
a žaludečních indispozic a dále k podpoře vylučování žluče. Vnitřně se dále používá při bušení srdce, palpitacích, různých 
formách srdečních neuróz, nespavosti a dalších psychoneurotických potížích. Zevně se používá u oparů.

Popis:  
Vytrvalá bylina, tvořící krátký oddenek s masitými šupi-
nami a s postranními květonosnými lodyhami. Rostliny, 
zejména listy jsou pokryté krycími a žláznatými trichomy. 
Lodyhy jsou přímé, bohatě větvené a hustě olistěné. Lis-
ty jsou křižmostojné, s široce vejčitou čepelí. Květy jsou 
drobné oboupohlavné, koruna je bílá až žlutobílá. Použí-
vá se list nebo kvetoucí nať.

Meduňka lékařská
Latinsky

Melissa offi  cinalis
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Popis sběru:
Sbírá se v červnu a v červenci. Suší se ve stínu pokud možno rychle.

Užívaná část:
Květ (se zákrovem nebo bez zákrovu)

Účinné látky:
Květ obsahuje silice, hořčiny (kalenden, kalendulin ), saponiny (arnidiol, faradiol ), fl avonové glykosidy, polyacetylény, polyiny, 
karotenoidy, organické kyseliny (kyselina salicylová) a vitamin C, lutein.

Působení:
Droga působí spasmolyticky, povzbuzuje sekreci žluče. Zevně urychluje hojení hnisavých a špatně se hojících ran, působí 
i proti plísním. Droga působí amtimikrobiálně, antivirově, antimykoticky a protizánětlivě. Droga stimuluje imunitní systém 
a inhibuje nádory.

Užití v herbální medicíně:
Používá se jako  přírodní spasmolytikum a choleretikum při špatné činnosti žlučníku, jako podpůrný prostředek při lehkých 
žaludečních obtížích a nechutenství. V lidovém léčitelství má významné místo v detoxikačních směsích, zejména po radio 
a chemoterapii. Dále se používá vnitřně u gynekologických problémů a indispozic slinivky břišní. Zevně se používá jako pod-
půrný prostředek při mírných zánětlivých onemocnění horních cest dýchacích, a to ve formě kloktadel. Má významné použití 
v kosmetice u trombofl ebitid, zánětů kůže jak ve formě akutní, tak i chronické, ekzémů, hemoroidů, dermatitid, furunkuloz 
a akné. 

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 150 – 300 mg
Denní dávka drogy je 6 až 8 gramů.

Kontraindikace:
Nejsou známy. Nesmí se používat při velkoplošných zánětech kůže a mokvajících ekzémech.

Popis:  
Okrasná rostliny, zpravidla jednoletá. Spodní listy jsou ko-
pisťovité, horní kopinaté nebo eliptické. Větve jsou zpravi-
dla ukončeny oranžově žlutým květem.

Měsíček lékařský
Česky

Latinsky

Místní názvy

Měsíček lékařský, resp. zahradní

Calendula offi  cinalis

sluníčko, slunovrat
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Užívaná část:
Kůra větviček a její extrakty.

Účinné látky:
Sušená kůra obsahuje především třísloviny, fl avonoidy (hypericin), fl avony, glykosidy, stereoidy (beta-sitosterol) a triterpeny 
(alfa-amyrenon, lupenon, taraxerol, glutenon).

Působení dle odborné literatury:
Účinné látky v kůře působí především silně antibakteriálně a antivirově, dále jako adstringens a hemostatikum.

Užití v herbální medicíně:
U starých Keltů patřila mezi deset základních léčivých rostlin. V současnosti prožívá renesanci a její spektrum účinků je znovu 
objevováno. Nálevy z kůry se především používají jako kloktadlo při streptokokových napadeních horních cest dýchacích, 
trávicího traktu a močových cest. Dále se používá u anginózních indispozicí. Lihové extrakty a tabletové formy se používají 
u bakteriálních a virových očistných kúr. Zevně se používá ve směsích do antiherpetických mastí.  

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 400-600 mg 
Denní dávka drogy je 10-12 gramů

Popis:  
Sbírá se kůra mladých větví a suší se 
ve stínu do 35 stupňů Celsia.

Olše lepkavá
Latinsky

Alnus glutinosa
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Popis sběru:
Mladé listy se sbírají v červnu a červenci. Suší se buď hned, nebo po několikadenním zavadnutí (pro potravinářské účely - 
čaje).

Užívaná část:
List a jeho extrakty, olej ze semen za studena.

Účinné látky:
Listy obsahují třísloviny (gallo a dimerické ellagické třísloviny), organické kyseliny (kyselina jablečná a jantarová, citronová 
a isocitronová), pentacyklické triterpenoidní kyseliny, rhamnogalaktouronidy, tetrasacharidy, fl avonoidy a inositol. Olej je 
zdrojem karotenoidů - luteinu a zeaxanthinu.

Působení dle odborné literatury:
Účinné látky působí močopudně, podporují metabolismus u diabetiků a revmatiků. Působí rovněž, adstringentně, mírně 
obstipačně, protizánětlivě, má i baktericidní a slabý fungicidní účinek.

Užití v herbální medicíně:
Používá se jako přírodní adstringens při katarálních indispozicích trávicího traktu, jako přírodní antidiarrhoikum, dále při 
zánětech dutiny ústní, u kožních onemocnění a špatně se hojících ran a hemoroidů. Pro svůj metabolický účinek se používá 
u revmatických postižení a indispozicí slinivky. Pomáhají u hemeroidů a podráždění trávícího traktu. Fermentované listy se 
používají jako náhražka čaje. Olej ze zrn se užívá k podpoře zraku.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 300-500 mg 
Denní dávka drogy je 10-15 gramů

Kontraindikace:
Nejsou známy

Popis:  
Trvalý keř s plazivým kořenem, ze kterého vyhání pruto-
vité výhonky. Listy jsou dlanitě nebo znoženě pětičetné, 
řidčeji jen 3–4četné, často ostnité, složené z lístků široce 
vejčitých, špičatých, na okraji jednoduše nebo dvojitě pi-
lovitě zubatých, na líci lysých, chlupatých až šedobělavě 
plstnatých. Listy kvetoucích prýtů jsou většinou 3 – 5čet-
né. Květy skládají latnatá květenství, stopky květenství 
jsou 1-3květé, někdy i vícekvěté.

Ostružiník křovitý
Latinsky

Anglicky

Anglicky

Rubus fruticosus L.

Blackberry

Bromberre
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Popis sběru:
Plod se sbírá nezralý pro další zpracování.

Užívaná část:
Plod a jeho extrakty

Účinné látky:
Plod obsahuje enzymy rozkládající bílkoviny, a to hlavně papain, dále jsou obsaženy další podobné proteázy, chymopapain 
A a B, amylázy, lysozym, lipázy a pektinesterasa.  Obsahuje rovněž enzymy: chitotransferáza, glykosidáza, callasa, pektineste-
ráza, lipáza, fosfatáza a cykloligáza.

Působení dle odborné literatury:
Účinné složky se řadí do nově rozvíjející se přírodní enzymoterapie. Pomáhají při očistných kúrách štěpit nežádoucí látky 
bílkovinného charakteru (mikrobiální endotoxiny, krevní sraženiny, těžce stravitelné bílkoviny). 

Užití v herbální medicíně:
Při nedostatku enzymů produkovaných slinivkou. Očistné kúry organismu od nežádoucích metabolitů vznikajících špatným 
trávením, endotoxinů z nežádoucích mikroorganismů, u otoků a krevních sraženin po úrazech.

Dávkování: 
Denní dávka extraktu je 300-900 mg.

Kontraindikace:
Těhotenství. Poruchy krevní srážlivosti.
Interakce s warfarinem.

Popis:  
Je to tropická vytrvalá rostlina, vzhledem připomínající 
palmu. Plod je bobule, podlouhlého tvaru, žlutavě zelená, 
žlutá nebo oranžová.

Papája
Latinsky

Carica papaya
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Popis sběru:
Kořen

Účinné látky:
Droga obsahuje  11 % saponinů, steroidy (beta-ecdyson), nortriterpenoidy, pfaff ovou kyselinu, beta-sitosterrol, stigmasterol, 
minerální soli prvků (Fe, Mg ,Co, Zn , Ge),vitamíny (A, B1, B2, E, K), kys. pantotenovou, aminokyseliny 19 druhů a dále nové 
slučeniny (deriváty kyseliny pfaff ové- pfaff osidy A-F), křemík. 
Působení dle odborné literatury:
Má obdobné účinky jako legendární ginseng, i když obsahuje jiné složení. Účinné látky v rostlině působí jako přírodní anabo-
likum bez vedlejších účinků pozorovaných u steroidů. Zvyšují fyzický i duševní výkon. Dále působí jako účinné afrodiziakum. 
Podílí se na snižování hladin cholesterolu a působí na stabilizaci hladin ženských hormonů při menopauze. U obsažených 
nortripenoidních glykosidů a germania byl zjištěn ochranný efekt před zhoubným dělením buněk u dávek 750mg/kg sušené 
drogy. 

Užití v herbální medicíně:
Jeho pozitivní účinky byly popsány ve 44 odborných publikací a s ohledem na zjištěné protinádorové účinky je předmětem 
zájmu vědců v tomto století. Mikronizovaný kořen nebo jeho extrakty se používají především k vitalizaci organismu, při únavě 
psychického i fyzického původu a stresových či depresivních indispozicí a sexuální ochablosti. Je oblíben u žen v menopause. 
Ve vyšších dávkách je používán ve vrcholovém sportu k legálnímu zvýšení fyzického výkonu při současné ochraně svalové 
hmoty (Říká se mu rovněž “Ruské tajemství“, protože byl zdrojem úspěchů ruských olympioniků v minulém století). Dále 
působí blahodárně na horní cesty dýchací. Pomáhá u artritid, vysokého krevního tlaku a poruch krvetvorby. Zevně vykazuje 
extrakt v mastech velmi výrazné hojivé účinky. V literatuře je popsán i významný efekt u poruch metabolismu cholesterolu 
a triglyceridů a při snižování nadváhy. V zahraničí je často používán s extraktem z Macy. V kosmetice se využívá pozitivního 
efektu na úpravu vodní bariéry kůže a na úpravu zvětšených keratinocytů. Dochází k zlepšení elasticity pokožky. Jeho maso-
vému použití zatím brání vysoká cena produktu. 

Dávkování:
Denní dávka sušené drogy je 10-15 gramů
Denní dávka extraktu je 150-1 500 mg

Kontraindikace:
Těhotenství, laktace, estrogen-pozitivní nádory.

Popis:  
Suma keř se složitým, hlubokým, a rozsáhlým kořenovým 
systémem. To je původní rostlina Amazonie a vyskytuje 
se v dalších tropických částech (jižní) Brazílie, Ekvádoru, 
Panamy, Paraguay, Peru, a Venezuely.

Pfafi e latnatá
Latinsky

Místní názvy

Pfafi a paniculata

Suma, Brazilian ginseng, Ruské tajemství
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Použití v herbální medicíně:
V lidovém léčitelství je surový propolis používán přímo nebo zevně ve formě 40% lihových roztoků a 1 až 5% mastí nebo 
krémů, především jako přírodní dezinfekční činidlo při cca 60 indikacích různého charakteru.  V průmyslovém měřítku je ra-
fi nován od vosku a dalších mechanických nečistot, standardizován na obsah aromatických kyselin a zejména obsah z někte-
rých fl avonoidů (zpravidla se sleduje hodnota 20mg/1g). Roztokové formy zpravidla tvoří 55 až 70% etanolové roztoky, popř. 
propylenglykové roztoky, s obsahem 2-10 % propolisu. Vyšší koncentrace mají si výraznější účinek, ale vykazují vyšší lokání 
dráždivost a alergické účinky.  Méně známé, ale rovněž používané jsou vodné extrakty propolisu, které mají význam v tibetské 
alternativní medicíně pro svůj homeopatický účinek. Oblíbenými se staly tabletové aplikační formy s vitaminem C. Zevně se, 
kromě roztokových forem, používají krémy, masti, šampony a zubní pasty. Z hlediska účinků celá řada studií prokázala jeho 
výraznou pomoc při mírnění chřipkových a kingelósových epidemií, nachlazení, angín, mikrobiálním napadení respiračního, 
urogenitálního a trávícího traktu. (Nežádoucí mikroorganismy si nevytváří rezistenci). V dané oblasti nemá vedlejší účinky 
pozorované u antibiotik. Při zevním použití pomáhá při hojení hnisavých defektů, lokálním tlumení bolesti, zanícení dásní 
a parodentální indispozici a dermatologických defektech širokého spektra. Krémy s dalšími silicemi přináší úlevu při prole-
ženinách, bolestech svalů a kloubů. Je vhodný i aplikaci při bodnutí klíštětem či polétavým hmyzem, včetně včelího a vosího 
bodnutí (dezinfi kuje, mírní bolest a alergické reakce). Má prokázanou vysokou účinnost proti herpetickým virům. Pomáhá při 
psoriáze a lupénce. Není všelékem, ale jeho působení i v malých dávkách je víc než blahodárné.

Dávkování:
Za bezpečné se považuje denní dávka propolisu až 1 000 mg při perorálním podání, maximální dávka je 7 g. Perorální dávky 
propolisu nad 50 mg a koncentrace nad 10% při zevním použitím jsou však v EU povoleny pouze u registrovaných léčiv. 

Kontraindikace:
Velmi diskutovanou kontraindikací jsou alergické reakce. 0,5% až 1,5% lidské populace je alergická na propolis nebo včelí 
produkty, na tom nelze nic změnit. Sám o sobě jinak nepatří mezi silné alergeny (je slabší alergen než jahody nebo měsí-
ček zahradní). Mýty o jeho extrémně alergických vlastnostech vznikly v 80. letech při masovém šíření přípravků s nestan-
dardizovaným propolisem, zejména z balkánských zemí. V malých dávkách je dokonce vhodný i pro dlouhodobé použití.                                                                                                  
Často je dotazováno i jeho použití v těhotenství a u dětí, které je obecně zakázáno z hlediska platných zákonů. Zde nutno 
dodat, že pokud osoby nejsou alergické na včelí produkty, tak podání standardizovaného propolisu nemá vedlejší účinky 
(test na alergii popsán výše). Volba, ale zůstává na spotřebiteli.   

Popis sběru a zpracování:
Smoluňka se mechanicky sbírá ze stěn úlu od konce června do konce letové sezóny včel. Poté následuje homogenizace 
propolisu z předem vybraných lokalit a jeho rafi nace od vosků a mechanických nečistot a standardizace. Standardizovaný 
propolis se dále použije ve formě lihových či propylenglykolových  roztoků. Pro tabletové formy se zpracovává mokrou gra-
nulací s inertním nosičem.

Zdroje, složení, účinky:
Nejcennějším zdrojem propolisu jsou pupeny topolů, 
olší, osik a bříz. Další zdroje jsou pupeny jív, jeřábu jil-
mu, buku, jehličnatých stromů, koňského kaštanu a ně-
kterých rostlin. Nejvhodnější lokality jsou lužní lesy v ČR, 
Polsku a v zemích bývalého Sovětského svazu. Propolisy 
z balkánských oblastí nejsou příliš vhodné s ohledem na 
vyšší obsah alergenů. Propolisy z mimoevropských lokalit 
mají  nižší obsah aromatických kyselin a fl avonoidů. Často 
obsahují vysoké procento asfaltových nečistot. Výjimkou 
jsou odrůdy brazilského propolisu, u kterého byla obje-
vena vysoká protinádorová účinnost.
Surový evropský propolis tvoří 150 identifi kovaných slo-
žek. Smoluňka obsahuje 50 % pryskyřice, 5-10% silic, 
12-30% vosku, 5% pylu a mechanické nečistoty. Mezi 
nejdůležitější složky patří 16 vysoce čistých  aromatických 
organických kyselin, zejména benzoová, salicylová,  feru-
lová,  isofelurová, kávová, skořicová, kterým jsou přičítány 
antibakteriální, antivirové a antimykotické vlastnosti, na 
které nevzniká resistence. Kyselina kávová, oleje anethol 
a augenol  mají rovněž silný anestetický účinek. Další sku-
pinou je 40 fl avonoidů a isofl avonoidů - zejména pino-
banksin, chrysin, galangin, tektochrysin a jejich izoestery, 
kterým je přičítán protizánětlivý, antioxidační, imunomo-
dulační a antibiotický účinek. Z mikroelementů jsou za-
stoupeny: Ag, Fe, Ca, Cu, B, Cr, Zn, Co, Si, V, Sr, Mg. Dále 
jsou přítomny volné aminokyseliny prolin a arginin. Cy-
tostatické účinky jsou přičítány fenyl esteru kys. kávové. 
Propolis je prakticky netoxická přírodní látka, kterou lze 
užívat dlouhodobě.  S ohledem na možnost přítomnosti 
esterů kys. kávové  (fenyletyl kafeanu a metylbutyl kafea-

Propolis evropský
Česky 

Latinsky

Propolis, včelí tmel, dluž, smoluňka

Propolis spissum 

Propolis Moravia PM®

Popis a vlastnosti: 
Patentově chráněný rafi novaný a standardizovaný propolis ve formě extraktu 2:1. Standardizuje se  smíšením surových 
propolisů z předem vybraných lokalit na základě jejich analýzy složení a dále se rafi nuje od nežádoucích složek. Propolis je 
standardizován na obsah aromatických kyselin – benzoová, skořicová, kávová a ferulová  a obsah fl avonoidů- chrysin, tek-
tochrysin galangin, pinobanksin. Obsahuje cca 4 % fl  avonoidů, 5 % aromatických kyselin a cca 2% mikroelementů. Obsah
alergenů – fenyletyl kafeanu či metylbutyl kafeanu - je pod mezí detekce HPLC. Jeho antimikrobiální účinnost a dermato-
logická snášenlivost ve formě 3-5% etanolových roztoků byla ověřena státní zkušebnou. Stejných výsledků bylo dosaženo 
i u krémových a šamponových aplikačních forem. Uspěl i při testování zahraničního odběratele, farmaceutické fi rmy GEHR-
LICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH, v oblasti herpetických virů a tlumení psoriázových defektů při zevním použití 
v kosmetických prostředcích. Nebyl testován na zvířatech, ale přímo na lidské populaci. 

Dávkování:
Denní dávka je dána legislativou EU 50 mg. Mimo EU až 500 mg. Dle zkušeností výrobce není vhodné překračovat denní 
dávku 150 mg.

nu) je nutná opatrnost u alergiků. 0,5%-1,5% populace je 
alergická na propolis nebo včelí produkty (pozná se po 
nakapání lihového roztoku na kůži).
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Popis sběru:
Květy se sbírají v dubnu až květnu, suší se v tenké vrstvě na mírném teple. Podzemní části rostliny se sbírají v březnu nebo 
v říjnu. Po očištění se suší nejlépe přirozeným teplem.

Užívaná část:
Květ, kořen se nesmí- chráněná rostlina

Účinné látky:
Droga obsahuje triterpenické saponiny (aglykon protoprimulagenin), fenolické glykosidy (primulaverin), fl avonoidy (rutin, ka-
empferol-3-rutosid, gossypetin), silice, vitamin C a kyselinu křemičitou.

Působení dle odborné literatury:
Droga má expektorační, sekretolytický a diuretický účinek. Pomáhá při odhlenění dýchacích cest. Ve vyšších dávkách způso-
buje průjem a zvracení.

Užití v herbální medicíně:
Používá se jako expektorans a sekretolytikum při nachlazení horních cest dýchacích. Droga se používá při chřipkových sta-
vech, kloubních bolestech, nespavosti, závratích a migrénových indispozicí.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 100 - 200 mg 
Denní dávka drogy je 0,5 - 2 gramy

Kontraindikace:
Nejsou známy

Popis:  
Vytrvalá rostlina, až 30 cm vysoká. Listy jsou vejčité až 
podlouhle vejčité, narubu s chmýřím a s vyvstalými nervy, 
žloutkově žluté, trubkovité květy, které tvoří jednoduchý 
okolík.

Prvosenka jarní
Latinsky

Místní názvy

Primula veris

petrklíč, Petrovo kvítí, kropáček
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Popis sběru:
Sbírá se od června do září tzv. letní lodyha (zelená nať). Suší se do 60 stupňů Celsia umělým teplem.

Užívaná část:
Nať a její extrakty

Účinné látky:
Droga obsahuje především minerální látky (křemičitany), fl avonoidy (quercetin, apigenin, luteolin, protogenkwanin), fytoste-
roly, saponiny ( equisetonin), organické kyseliny a pyridinové alkaloidy (nikotin).

Působení dle odborné literatury:
Účinné látky působí diureticky, desinfekčně, podporují tvorbu leukocytů a přirozené hojivé procesy při infekcích. Pomáhají 
u zánětů a otoků.

Užití v herbální medicíně:
Patří mezi základní byliny pro očistné kúry organismu. Používá se v kombinaci dalšími bylinami pro horní dýchací cesty, krev, 
mozek, svaly, ledviny a močové cesty.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 200-500 mg
Denní dávka je 2 až 4 gramy sušené drogy.

Kontraindikace: 
Nedostatečná činnost srdce a ledvin provázená otoky.

Popis:  
Vytrvalá bylina 15-60 cm vysoká s plazivým oddenkem. 
Lodyha letní je zelená, přeslenovitě větvená.

Přeslička rolní
Latinsky

Místní názvy

Equisetum arvense

přeslice, plivačka, chvost, stolička, přaslička
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Užívaná část:
Plod. Užívá se čerstvý nebo se suší či zavařuje. Z dužniny nebo semen se získává olej.

Popis sběru:
Plody se sklízí od srpna do října. Sklizeň je pro trnovitost keře komplikovaná. 

Účinné látky:
Dužnina plodů obsahuje 3% karotenoidů (karoteny, lykopen a zeaxanthin), vitaminy C, E, B, provit D, K, kvercetin, kemphferol, 
isokvercetin a rutin, betain, kumariny, serotonin, organické kyseliny (kávová, jantarová, atd.). Z mikroelementů je jsou nejdů-
ležitější Fe, Mn, S, B, Cu, Ni, Ca, Al, Ti. Olej ze semen z 90% tvoří zejména 3, 6, 9 omega nenasycené mastné kyseliny 150 až 
350 mg/ 100g karotenoidů, 105-160 mg/100 g vit. E, 0,2%  betasisterinu.

Použití v herbální medicíně:
Plody a dužnina se používají při hypo a avitaminóze po infekčních napadeních a chirurgických zákrocích. Mají baktericidní 
účinek vůči stafylokokům, tyfu, dyzentérii, salmonele. Zlepšují vylučování trávících enzymů. Působí hepaprotetivně na jaterní 
buňky. Působí blahodárně při nachlazení, bolestech hlavy, urogenitálního traktu a bolestí žaludku.  Čaj slouží jako očistná 
kúra u dny, artritidy a otravě těžkými kovy.
Olej má unikátní regenerační schopnosti na srdce, cévy, slinivku, žaludek, tlusté střevo. Pomáhá při výskytu aterosklerózy, 
křečových žil, zánětů a vředů trávícího traktu. Slouží jako doplňková komplexní péče při výskytu novotvarů zažívací soustavy, 
lymfatických uzlin, dělohy, prsu, dělohy a prostaty (zejména po ozařování). Zevně se používá na cca 20 druhů dermatid, pro-
leženiny a popáleniny. Používá se na očistné kúry od zlatého stafylokoka, hemolytického streptokoka.

Popis:  
Trnitý keř dosahující výšky 1,5 -6 m. Roste v Evropě a Asii. 
Nejznámější je východosibiřská forma s velkými plody. Ir-
kutská forma je prakticky bez trnů. Přímořské formy ros-
tou v Anglii, Francii, Španělsku a Bulharsku. Významným 
producentem je i Čína.

Rakytník řešetlákový
Latinsky

Hippophae rhamnoides
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Popis sběru:
Sbírá se v červnu až srpnu, suší se ve stínu do 35 stupňů Celsia.

Užívaná část:
Nať 

Účinné látky:
Droga obsahuje především hořčiny, glykosid akubin, třísloviny, silice, glykosid veronicin (hořčina) a organické kyseliny.

Působení dle odborné literatury:
Účinné látky působí močopudně dále jako metabolikum, antifl ogistikum, desinfi ciens, antirevmatikum a snižuje významně 
hladiny cholesterolu.

Užití v herbální medicíně:
Droga se používá jako krev čistící prostředek při revmatických a dnových obtížích.  Metabolických účinků se využívá rovněž 
u očistné kúře mozku, sleziny a jater. Zevně se používá ve formě kloktadla při nachlazení horních cest dýchacích. 

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 400-600 mg, denní dávka drogy je 10-12 gramů.

Kontraindikace:
Nejsou známy

Popis:  
Vytrvalá chlupatá bylina s větvenou, plazivou až vystoupa-
vou lodyhou. Listy vstřícné, přisedlé nebo krátce řapíkaté, 
oboustranně chlupaté. Květy drobné, koruna zvonkovitá, 
světle modrofi alová.

Rozrazil lékařský
Latinsky

Veronica offi  cinalis
Místní názvy

přítržník, veronika
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Popis sběru:
Nať se sbírá v červnu až září a rychle se suší ve stínu. Umělá teplota nesmí překročit 35 stupňů Celsia.

Užívaná část:
Kvetoucí nať

Účinné látky:
Droga obsahuje silice (alfa a beta-pinen, borneol, eugenol, caryophyllen, thujon, terpineol), sesquiterpeny (achilín, achilicin, 
leucodin), alkaloidy (achillein), guajazulen, aldehydy a alkamidy.

Působení dle odborné literatury:
Droga působí iaforeticky, adstringentně, hypotenzivně, diureticky, antimikrobiálně. Sesquiterpenické laktony jsou nositeli 
protizánětlivé aktivity drogy. Taktéž alkamidy (obsažené např. v echinacei) mají výrazné protizánětlivé účinky. Dále hepato-
protektivní, tonikum a hojivé účinky. Významné je působení hemostyptické a metabolické. Cévní tonikum.

Užití v herbální medicíně:
Vnitřně se používá jako mírně aromatická hořčina při nespecifi ckých žaludečních problémech a nedostatečném, a nebo 
porušeném trávení. Dále při poruchách látkové výměny (krev čistící),  očistných kúrách při revmatizmu, dně, klimakterických 
a menstruačních problémech. Zároveň se využívá jeho spasmolytický a desinfekční účinek. Působí jako mírné přírodní cho-
lagogum. Vzhledem k tomu, že zvyšuje krevní srážlivost, užívá se často jako hemostyptikum.
Působí protizánětlivě a urychluje hojení. Zevně se používá jako přísada do koupelí při hnisavých ranách, zánětech kůže 
a hemoroidech.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 300-600 mg
Denní dávka drogy je 3-6 gramů

Kontraindikace:
Nejsou známy. Při dlouhodobějším užívání může droga vyvolat závratě a bolesti hlavy a dále imunitní faktory.

Popis:  
Vytrvalá bylina s plazivým vícehlavým oddenkem. Lodyha 
je přímá, tuhá, bohatě olistěná. Listy jsou střídavé, dolní 
krátce řapíkaté, horní přisedlé, květy drobné bílé nebo 
růžové.

Řebříček obecný
Latinsky

Achillea millefolium
Místní názvy

žebříček, husí ocásek, kočičí ocas, zaječí chléb
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Účinné látky:
Základní složkou jsou lehce stravitelné bílkoviny (50%), které jsou zdrojem širokého spektra aminokyselin. Dále 2-5% tuků, 
5% minerálních látek 25 % uhlovodanů, celý komplex vitamínů B. Obsahuje 20 mastných kyselin, z nichž nejdůležitější jsou 
linolová, linolenová a arachidová, které jsou řazeny mezi vitageny. Z vitamínů dále obsahuje A, H, P a  C. Dále nespecifi kované 
enzymy.

Působení dle odborné literatury:
Aktivizuje vylučování žaludečních šťáv, látkovou přeměnu(sacharidů, bílkovin), využití kyslíku v tkáních, dýchání buněk a syn-
tézu fosfolipidů, povzbuzuje činnost kostní dřeně, normalizuje činnost jater, ledvin, žaludku, nervové soustavy, podporuje 
udržení normální tělesné váhy, pomáhá u zánětu nervů, anémii, krvácení dásní, padání zubů, mužské neplodnosti, bolestí 
hlavy a břicha a psychických poruchách. 

Užití v herbální medicíně:
Nejširší uplatnění našel v klimakterické medicíně v kombinaci s mateří kašičkou a dalšími složkami, kde vytváří přírodní 
alternativu pro ženy se špatnou snášenlivosti syntetických hormonů. Je součásti i vitagenů pro muže. Vysoké dávky se volí 
k vitalizaci u celkové sešlosti organismu, zejména seniorů.

Dávkování:
Denní dávka až 200 g, zpravidla se volí do 1g.

Kontraindikace:
Nejsou známy. Vhodná je ale opatrnost u osob alergických na včelí produkty.

Popis:  
Pyl perga vzniká včelí fermentací květového pylu z šafrá-
nu, vrby, jívy, ovocných stromů, kaštanů, břečťanu, hořči-
ce, máku, bílého a červeného jetele a řepky. Na rozdíl od 
surového květového pylu má řádově vyšší stravitelnost 
a nevykazuje alergické vlastnosti.

Pyl perga
Česky

Pyl Perga, včelí chléb
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Popis sběru:
Sbírá se v srpnu až září, suší se ve stínu do 35 stupňů Celsia.

Užívaná část:
Plod, semeno, listy

Působení dle odborné literatury:
Má významné hepatoprotektivní, antioxidační a adaptogenní působení. Zmíněné působení je doplňováno imunostimulač-
ním, antitoxickým, protizánětlivým, antiulcerózním, neurotropním, antihypertenzním a příznivým vlivem na metabolismus 
lipidů a cholesterolu.
Její plody stimulují centrální nervový systém, kardiovaskulární systém a dýchání. Zvyšuje krevní tlak a zlepšuje ostrost vidění. 
Používá se také při normalizaci depresivních stavů a nízkého tlaku. Při únavě je patrný její stimulační efekt.

Užití v herbální medicíně:
Droga se používá jako přírodní adaptogen, hepatoprotektivum, sedativum a metabolikum. V čínské medicíně našla uplatnění 
při mírnění impotence, nervové slabosti, zapomnětlivosti, nespavosti. Droga významně stimuluje kardiovaskulární a dýchací 
systém. Dále zvyšuje krevní tlak.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 300-600 mg 
Denní dávka drogy je 8-10 gramů, drcených semen 1-2 gramy

Kontraindikace:
Droga se nesmí používat u epilepsie, hypertenze a v časném stádiu kašle s nachlazením. Hypertenze.

Popis:  
Klanopraška je pomalu rostoucí opadavá keřová liána, 
dorůstající v našich podmínkách délky 6 metrů. Květy 
jsou krémově bílé nebo narůžovělé, vonné květy. V prv-
ních letech kvetení se objevují zpravidla pouze samčí 
květy, později se přidají i samičí a rostlina začne plodit. 
Bobule o průměru okolo 1cm jsou šarlatově červené 
a narůstají v hroznech podobně jako rybíz.

Schizandra
Česky

Latinsky

Klanopraška čínská

Schisandra chinensis
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Užívaná část:
Extrakt z kůry

Účinné látky:
Droga obsahuje především fytosteroly (beta-sitosterol a jeho deriváty), 
mastné kyseliny, alkoholy a další pentacyklické terpeny.

Působení dle odborné literatury:
Účinné látky působí především antifl ogisticky (inhibice 5-lipooxygenázy), dále antiestrogeně (inhibice aromatázy), antiandro-
genně (inhibice 5-alfa-reduktázy a antiedematozně). Zároveň blokuje účinek tzv. růstových faktorů (peptidových hormonů), 
které stimulují buňky prostaty k dalšímu množení a růstu. Extrakt je známým blokátorem účinku růstových faktorů. Hlavní 
indikací tohoto extraktu právě diagnóza BHP a jeho účinek je daný blokádou růstových faktorů. Extrakt má inhibiční účinky 
na řadu dalších prozánětlivých mediátorů. Tyto vlastnosti jsou vhodné pro řešení problémů spojených s prostatitidou, pře-
devším formy chronické

Užití v herbální medicíně:
Extrakt se používá především u benigních hyperplazií prostaty, zlepšení sexuálních funkcí včetně potence a libida, u mužů 
středního a vyššího věku.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 50-100 mg

Kontraindikace:
Nejsou známy. Droga může způsobit žaludeční nevolnosti.

Popis:  
Slivoň africká je stále zelený strom původní v horských 
oblastech Saharské Afriky a z Madagaskaru. Dospělý 
strom je 10 - 25 m vysoký, rozvětvený a s kulatou koru-
nou 10 - 20 m v průměru. Kůra je černě hnědá, rozpuka-
ná a šupinatá. Listy jsou jednoduché, dlouhé (8 - 20 cm.), 
eliptické, lysé a tmavý zelené nahoře, bledě zelené dole, 
s mírně zoubkovanými okraji. Květiny jsou oboupohlavní.

Slivoň africká
Česky

Latinsky

Slivoň africká

Pygeum africanum
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Popis sběru:
Sbírá se kvetoucí nať v červenci a srpnu.

Používaná část:
Kvetoucí nať

Účinné látky:
Irinoidní glykosid acubin, třísloviny, kumarin, hořčiny, silice, pryskyřice, fl avonoidy, kyselina kávová, měď, hořčík

Působení dle odborné literaruty:
Acubinu se přičítají protizánětlivé účinky. Fytokomplexy povzbuzují činnost žaludku, střev a jater. Blahodárně působí při 
chrapotu, kašli, rýmě a zejména očních obtížích. 

Užití v herbální medicíně:
Je oblíben zejména v doprovodné péči o zanícené a opuchlé oči a víčka ve formě obkladů  vodného výluhu. Vnitřně se použí-
vá extrakt ve směsích na podporu zraku, jater při žloutence, paměti a trávení. Používá se rovněž světlíkové víno z jablečného 
nebo hroznové moštu.  Je součástí oční léčebné kosmetiky.

Dávkování:
Denní dávka: sušená droga 2 g, extrakt 200 mg  

Kontraindikace:
Nebyly popsány.

Popis:  
Jednoletá poloparazitní rostlina, čtvrt metru vysoká, bo-
hatě olistěná. Květy jsou bílé nebo nafi alovělé. Roste na 
lukách, pastvinách a okrajích lesů.

Světlík lékařský
Latinsky

Euphrasia offi  cinalis
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Popis sběru:
Kořen se sbírá v březnu nebo dubnu, a nebo také v říjnu. Suší se umělým teplem do 50 stupňů Celsia.

Užívaná část:
Kořen, listy

Účinné látky:
Droga obsahuje hořčiny (taraxin, taraxasterin, lektupikrin, laktucin), inulin, minerální látky, třísloviny, vitaminy (A, B, C), látky 
s fytoncidním účinkem, beta-sitosterol, taraxasterol, taraxarol, fl avonoidy (apigenin, luteolin).

Působení dle odborné literatury:
Droga působí močopudně a žlučopudně. Podporuje sekreci trávicí žláz a povzbuzuje trávicí orgán. Vzhledem k obsahu 
enzymatických látek příznivě ovlivňuje činnost jater a ledvin. Působí také na tvorbu žaludečních šťáv. Příznivě ovlivňuje me-
tabolismus.

Užití v herbální medicíně:
Vnitřně se užívá ve formě nálevu jako přírodní choleretikum, diuretikum a amarum při špatné kontrakční a vyprazdňovací 
funkci žlučníku a žaludku a při zánětech močových cest. Dále se používá jako amarum při zánětu žaludeční sliznice s nedo-
statečnou tvorbou kyselin. Působí též při degenerativních stavů kostí a kloubů. Pro obsah inulinu se doporučuje používat čaj 
při cukrovce a čerstvé listy ve formě salátu při poruchách látkové výměny. V herbální medicíně se užívá především ve směsích 
na očistné kúry organismu.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 400-800 mg 
Denní dávka drogy je 10-15 gramů

Kontraindikace:
Ileus, obstrukční onemocnění žlučových cest.

Popis:  
Vytrvalá bylina s vřetenovým, mléčnatým kořenem. Lis-
ty jsou podlouhle kopinaté, žlutý úbor má asi 200 květů. 
Rostlina je prostoupena mléčnicemi.

Smetánka lékařská
Latinsky

Místní názvy

Taraxacum offi  cinale 

pampeliška, hadí mlíčí, mlíčňák
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Účinné látky:  
izofl afl vony- daidzin, daidzein, genistein, přírodní fytoestrogeny- lignany, iprifl avon, kyselina fytová, fytosteroly

Působení dle odborné literatury:
Izofl avony slouží jako podpůrný prostředek na detoxikaci jater, trávících problémů, slabého krevního oběhu, bolestí hlavy 
a svalů, nesprávné činnosti nervového systému a celkového oslabení organismu. Genistein a kyselina fytová jsou řazeny  do 
látek s protinádorovou účinností trávícího traktu a u kuřaček plic. Iprifl avon udržuje zdravé silné kosti. Lignany podporují 
srdeční činnost. Fytosteroly blokují  absorpci cholesterolu.

Použití v herbální medicíně:
Pilotní studie prokázaly významný vliv na mírnění obtíží v menopauze a s lomivostí kostí. 
Použití v produktech: PM Estromenox pro ženy 30 tbl.

Dávkování:  
denní dávka 300 mg

Kontraindikace: 
těhotenství, estrogenpozitivní nádory

Popis:  
Extrakt ze soji obsahující 40 % izofl avonoidů 

Sojové izofl avony
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Popis sběru:
Listy se sbírají v květnu a červnu, suší se ve stínu do 35 stupňů Celsia. Stejně tak i nať.

Užívaná část:
List, nať

Účinné látky:
Droga obsahuje silice (thujon, alfa a beta-thujon, 1.8-cineol, kafr, borneol, linalool, alfa a beta-pinen, caryophyllen), rozmari-
novou kyselinu, diterpeny (kys. karnezolová), fl avonoidy (apigenin, luteolin), ursolovou kys.

Působení dle odborné literatury:
Droga mírní pocení, působí protizánětlivě, baktericidně a mírně diureticky. Tlumí sekreci mateřského mléka u kojících ma-
tek. Dále droga působí virostaticky, fungicidně, adstringentně a sekterolyticky. U drogy je potvrzen účinek antihypertenzivní 
a antidiabetický.

Užití v herbální medicíně:
Používá se vnitřně jako přírodní spasmolytikum při žlučníkových a ledvinových obtížích, antihydrotikum, zevně jako adstrin-
gens, antifl ogistikum a antiseptikum při zánětech dutiny ústní a hrtanu. Využívá se ke zmírnění nočního pocení v klimaktériu, 
pubertě a při plicních onemocněních.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 20 mg 
Denní dávka drogy je 6 gramů

Kontraindikace:
Těhotenství. Droga může vyvolat tachykardie. Je potřeba opatrnosti u léčby antiepileptiky.

Popis:  
Vytrvalá bylina, polokeř, vysoká až 1m. Horní část lodyh 
je bylinná, dolní dřevitá. Listy řapíkaté, podlouhle vejči-
té, vroubkované, dvoupyské nafi alovělé květy, které tvoří 
chudé lichopřesleny.

Šalvěj lékařská
Latinsky

Salvia offi  cinalis
Místní názvy

babské ucho
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Popis sběru:
A.Pratensis se sbírá dubnu až květnu.  O. Acetsa v květnu až červenci.

Užívaná část:
Celá rostlina, kořen

Účinné látky:
Obsahuje kyselinu šťavelovou, šťavelan (způsobuje kyselou chuť), antrachinonové deriváty, organické kyseliny, vitamín C, 
oxalát draselný, fl avonové glykosidy, minerální látky aj.

Působení dle lidového léčitelství:
Detoxikace organismu.

Užití v herbální medicíně:
V českém bylinářství jsou obě byliny považovány za zastaralou drogu s omezeným použitím. V zahraničí se používá na pálení 
žáhy, podporu jaterní činnosti a trávících potížích, homeopatických přípravcích a detoxikačních směsích. V současnosti se 
s úspěchem používá v malém množství ve směsích na detoxikaci a pálení žáhy v tabletových formách.

Dávkování:
Denní dávka extraktu ve směsích: 60 až 200 mg

Kontraindikace:
Při samostatném užití může přispívat k tvorbě oxalátových kamenů. Proto se zásadně užívá ve směsích s jinými bylinami.

Popis:
A.Pratensis (Rumex acetosa) – trvalka vlhčích luk, strání, 
pastvin
O.acetosa – trvalka rostoucí ve vlhkých lesích

Štovík (Štavel) 
Česky

Štovík resp. Štavel kyselý
Latinsky

Acetosa Pratensis,resp. Oxalis acetosa
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Popis sběru:
Sbírá se v době květů v červenci a srpnu. Suší se ve svazečcích ve stínu, teplota nemá přesáhnout 35 stupňů Celsia

Užívaná část:
Kvetoucí nať

Účinné látky:
Droga obsahuje anthraglykosidy (hypericin), třísloviny katechinového typu, fl avonové glykosidy (hyperosid, rutin, quercetin), 
barviva hypericíny (hypericín a pseudohypericín).

Působení dle odborné literatury:
Účinné látky v rostlině působí příznivě na látkovou výměnu, na vylučování žluče, zlepšuje krevní oběh, zmírňuje dráždění 
a působí sedativně. Má také protizánětlivé a desinfekční účinky.

Užití v herbální medicíně:
Používá se vnitřně jako  přírodní sedativum a antifl ogistikum. Používá se při nervové vyčerpanosti, migréně, melancholii a du-
ševní depresi. Bývá součástí směsí na očistné kúry ledvin, jater, žlučníku a protimirégnových přípravků.
Zevně slouží jako adstringens nejčastěji ve formě oleje, hojí popáleniny, těžce se hojící rány a hemoroidy. Lidově se používá 
do koupelí při gynekologických onemocněních.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 400-800 mg
Denní dávka drogy je 10-15 gramů

Kontraindikace:
Opatrnosti je potřeba při současném podávání tricyklických antidepresiv a warfarinu. Rostlina může vyvolávat u citlivých 
osob při pobytu na slunci fotosenzibilizaci.

Popis:
Vytrvalá bylina s větveným oddenkem, přímou, větvenou 
lodyhou až 60 cm vysokou. Listy jsou vstřícné, podlouhle 
vejčité, lysé, v průsvitu tečkované. Květy jsou žluté, uspo-
řádané v bohaté laty.

Třezalka tečkovaná

Místní názvy

bylina sv. Jana, svatojánské koření, krevníček

Latinsky

Hypericum perforatum 
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Popis sběru:
Sbírá se v červnu a v červenci. Suší se ve stínu pokud možno rychle.

Užívaná část:
Kvetoucí nať, nať, květ

Účinné látky:
Droga obsahuje silice (s obsahem gaultherinu a spireinu), salicylaldehyd, kyselina salicilová a metylsalicylát, fl avonoidy (hlav-
ně spireosid, gaultherin, rutin, hyperosid), fl avony, vanilin, heliotropin a třísloviny ellagového typu.

Působení dle odborné literatury:
Účinné látky v rostlině mají antipyretický, antimikrobiální, protizánětlivý, antiulcerózní, diaforetický a diuretický účinek. Má 
významné metabolické působení.

Užití v herbální medicíně:
Používá se při nachlazení a horečce (převážně ve směsích), při očistných kúrách u revmatismu a dně. Zevně se používá na 
některé kožní vyrážky. Květy se začínají používat při mírnění žaludečních obtíží a výskytu vředů žaludku. Dále se používá 
u očistných kůr při zánětech močového měchýře a ledvin a při poruchách látkové výměny.  Antiseptických vlastností se rov-
něž využívá u očistných kúr od nežádoucích bakterií nebo virů.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 400-800mg

Kontraindikace:
Přecitlivělost na salicyláty.

Popis:
Vytrvalá, vonící bylina až 150 cm vysoká. Listy jsou pře-
trhovaně lichospeřené, vejčitě zašpičatělé. Květy jsou 
nažloutle bílé a tvoří složitá vrcholíková květenství.

Tužebník jilmový

Místní názvy

Chlapice

Latinsky

Filipendula ulmaria
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Popis sběru:
Nať se sbírá před květem v měsíci květnu a červnu. Suší se rychle ve stínu, a nebo při umělé teplotě do 35 stupňů Celsia.

Užívaná část:
Kvetoucí nať 

Účinné látky:
Droga obsahuje především silice (thymol, cymol, karvakrol), třísloviny, biofl avonoidy, hořčiny a dále spasmolyticky a bakteri-
cidně vysoce účinné látky.

Působení dle odborné literatury:
Droga při vnitřním užití mírní kašel a uvolňuje hleny. Mírní křeče při dávivém kašli. Thymol má silné antifungální, antibakteri-
ální a anthelmintické účinky. Droga má dále antiseptické resp. desinfekční účinky a současně účinky dezodorační.

Užití:
Droga podporuje  sekreci bronchiálních žláz. Díky sekretomotorickému a spasmolytickému účinku je využívána jako sekreto-
lytikum a spasmolytikum, desinfi ciens především při úporném kašli a chronickém zánětu průdušek, bronchiálním astmatu. 
Dále se používá při poruchách trávení, zvláště při nadýmání. Zevně se tymián používá jako kloktadlo k desinfekci dutiny ústní. 
Bývá složkou směsí na očistu lymfatického sytému.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 200-600 mg 
Denní dávka drogy je 10-12 gramů

Kontraindikace:
Nejsou známy

Popis:
Vytrvalá bylina, drobná, polokeřovitá, aromatická, až 30 
cm vysoká. Listy vstřícné, čárkovité nebo vejčité, nachové 
nebo bledě růžové až stopkatě bílé květy, které tvoří str-
boulovité lichopřesleny.

Tymián obecný
Latinsky

Thymus vulgaris
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Užívaná část:
Lýko, kůra

Účinné látky:
Droga obsahuje proanthocyanidiny, glykosidy, deriv. kyseliny quinovikové, karbolinové, oxidolové alkaloidy (pteridin, uncarin, 
isopteropodin), Indolové alkaloidy (hirsutin), polyfenoly, fytosteroly (stigmasterol, kampesterol ).
Působení dle odborné literatury:
Účinné látky v liáně působí imunomodulačně a antivirově. Proanthocyanidiny spolu s ryncholhyllinem snižují křehkost kapi-
lár a mají antiagregační vlastnosti. Přisuzují se jim protizánětlivé a analgetické účinky a vzhledem k obsahovým látkám silné 
antioxidační účinky. Flavonoidy obsažené v droze působí v metabolismu nádorových buněk svou antioxidační aktivitou, která 
inhibuje aktivitu nádorových buněk. Redukují hydroxylové a superoxidové radikály. Z tohoto důvodu někteří lékaři využívají 
extrakty i během základní chemo nebo radioterapie.

Užití v herbální medicíně:
Tato rostlina se, díky velkému počtu pilotních studií s pozitivními výsledky, stala již legendou.  Extraktům z této liány jsou 
přisuzovány zejména imunomodulační vlastnosti, které blahodárně působí při disharmonii imunity a obranyschopnosti or-
ganizmu a autoimunitních poruchách. Ne příliš známá, ale vítaná je jejich účinná pomoc u očisty cévního systému mozku 
a srdce, která se aplikuje v Latinské Americe. Vytváří nehostinné prostředí pro nežádoucí mikroorganizmy, které sužují trávicí 
a urogenitální trakt zánětlivými procesy. Silný obsah antioxidantů působí pozitivně rovněž u únavových syndromů.  Uplatňují 
se rovněž v herbálních směsích pro očistnou kúru od dnových a revmatologických metabolitů.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 300-800 mg
Denní dávka je 10 až 15 gramů sušené drogy.

Kontraindikace:
U autoimunitních poruch se nesmí se kombinovat s imunopresivy, protože ruší jejich účinek. Vyšší dávky mohou způsobit 
průjem.

Popis:
Jihoamerická dřevitá liána, která vytváří trny podobné ko-
čičím drápům. Roste v nadmořské výšce od 200-800 m n. 
m. Roste ve Střední a Jižní Americe.

Uňa De Gato
Česky

Latinsky

Místní názvy

Řemdihák plstnatý

Uncaria tomentosa

Uňa De Gato, Vilkacora, Kočičí dráp
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Popis sběru:
Sbírá se na podzim a dále se zpracovává. V současné době se používá extrakt Grape seed ze zrníček, slupek, listů. Oblíbený 
je i olej ze zrníček lisovaných za studena.

Užívaná část:
Plod, list, šťáva.

Účinné látky:
Droga obsahuje fl avonoidy (quercetin, quercitrin, kaempherol-3-O-glykosid), třísloviny ovocné kyseliny (citronová, šťavelová 
a další), deriváty phenylakrylové kyseliny, cukry, inosid, pryskyřice a anorganické látky.

Působení dle odborné literatury:
Účinky extraktů  z vinné révy zkoumala velká řada studií. Byly prokázány adaptogenní a nootropní účinky extraktu v indické 
studii provedené v roce 2005. Jedná se o experiment prováděný na krysách. Krysy byly po podání extraktu vystaveny hodino-
vému stresu. Jako markery byly zvoleny kyselina vanillylmandelová a askorbová, detekovány byly v moči spektrofotometricky. 
Dále byl u krys pomocí Cookova přístroje sledován nootropní účinek extraktu. Antioxidační aktivita byla sledována in vitro, 
bylo stanovováno vychytávání hydroxylových radikálů. Bylo zjištěno, že po podání extraktu v dávkách 100, 200 a 300 mg/kg 
hodinu před indukovaným stresem došlo k biochemickým změnám ve sledované moči zvířat, změny byly závislé na dávce. 
Žádné změny nenastaly u zvířat, která stresu vystavena nebyla. Kognitivní působení extraktu bylo závislé na dávce, stejně tak 
antioxidační působení extraktu in vitro.
Antioxidační působení extraktů bylo zkoumáno jak in vitro, tak in vivo v řadě studií. Pro studie in vitro byla použita řada 
modelů, například lipidová peroxidace, vychytávání hydroxylových radikálů nebo oxidace LDL. Také extrakty byly připraveny 
pomocí různých rozpouštědel, nejčastěji vody, methanolu a ethanolu. Studie prokázaly antioxidační působení v různé míře 
(v závislosti na použitém rozpouštědle) u všech modelů.
Také studie in vivo, ať už byla zkoumanými objekty zvířata, nebo lidé, prokázaly antioxidační účinky extraktů, zejména snížení 
poškození DNA oxidací. Některé studie prokázaly dokonce určitou ochranu proti kancerogenezi
Účinné látky především působí svým antioxidačním působením na metabolismus cholesterolu a triglyceridů a ovlivňuje 
hladiny HDL cholesterolu. Výrazný účinek drogy je především antioxidační působením fl avonoidů. Mírně působí hypotonicky 
a snižuje hladinu fi brinogenu. Neovlivňuje hladiny cukru v krvi. Dále má droga poměrně silný protizánětlivý a antiphlebitický 
efekt. Látky obsažené v rostlině efektivně redukují hladiny homocysteinu v krvi.

Užití v herbální medicíně:
Je 50x sinější antioxidant než vitamin C.
Přisuzuje se jí blahodárná vitalizace
a regenerace organismu, zejména cévního
a srdečního systému, mozku a očí. Vhodná
pro kuřáky a diabetiky.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 400-1 000 mg

Kontraindikace:
Nejsou známy

Popis:
Je to křovitá liána, která má popínavý kmen se zelený-
mi mladými větvemi, žlutohnědými až červenohnědými 
staršími větvemi a s rozvětvenými úponkami. Délka až 20 
i více metrů. Listy jsou velké, na okrajích nestejně pilovité, 
dlanitě 3–7 laločné, střídavé s protistojnými úponkami. 
Květy jsou žlutozelené a drobné. Květenství tvoří lata. 
Kvete v květnu až červnu. Plody tvoří tmavomodré nebo 
žlutozelené hrozny.

Vinná réva
Latinsky

Vitis vinifera
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Popis sběru:
Kůra z dvou - tří letých stromů se sbírá v době proudění mízy (březen, duben).

Účinné látky:
Salicin, fl avonoidy, katechinové třísloviny, pryskyřice, oxalátové soli.

Působení dle odborné literatury:
Pomáhá při nachlazení, revmatismu, očistě urogenitálního traktu a ledvin, bolestech nervů a hlavy. V cestovní medicíně jako 
přírodní antimalarikum.

Použití v herbální medicíně:
Používají se především nálevy, maceráty  a v poslední době extrakty, ve formě koupelí, pitných kúr a tablet. Pro razantní 
účinky se užívá vždy při perorálním podání ve směsích.

Dávkování:
Denní dávka: droga: 0,6 – 1g, extrakt: 150 mg

Kontraindikace:
Těhotenství, přecitlivělost na salyciláty, žaludeční vředy, zvýšená krvácivost. Vedlejší účinky mírní vitamín C.     

Popis:
Vrba je rozšířený strom z břehů našich řek a potoků. Dro-
gou je kůra.

Vrba bílá
Latinsky

Salix alba
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Popis sběru:
Sbírá se v červnu až v srpnu. Suší se ve stínu pokud možno rychle.

Užívaná část:
Nať

Účinné látky:
Droga obsahuje fl avonoidy (myricitrin, isoquercitrin, quercitrin, guaiaveri), steroly (beta-sitosterol), antokyany,třísloviny, slizy.

Působení dle odborné literatury:
Účinné látky působí protizánětlivě, antiedematózně, antiexudativně, antimikrobiálně a močopudně. Dále působí příznivě na 
celý urogenitální systém. Působí na zbytnění prostaty dočasným omezením prokrvení. Vzhledem k obsahu beta-sitosterolu 
má droga signifi kantní účinek na zbytnění prostaty. Extrakty působí signifi kantně na bakterie Pseudomonas pyocyanea, 
Staphylococcus albus a aureus.

Užití v herbální medicíně:
Droga se používá vnitřně ve formě nálevu či extraktu při očistných kúrách ledvin, močových cest a  prostaty a to ať se jedná 
o stařecké zbytnění, a nebo chronické formy či zánět.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 200-500mg
Denní dávka drogy je 3-5 gramů

Kontraindikace:
Nejsou známy
Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je onemocnění, které postihuje muže středního a vyššího věku.

Popis:
Vytrvalá bylina rostoucí téměř po celém světě.

Vrbovka malokvětá
Latinsky

Epilobium parvifl orum
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Popis sběru:
Mladé větve se suší nad otevřeným ohněm nebo ve speciálních pecích nepřímým sálavým teplem.

Užívaná část:
List

Účinné látky:
Droga obsahuje především purinové alkaloidy (kofein, theobromin, theofylin), třísloviny protokatechového typu, fl avonoidy, 
kyselinu chlorogenovou, chinovou a kávovou, silici a hořčiny.

Působení:
Droga vykazuje stimulační účinek na nervovou soustavu, působí proti depresivním stavům, má mírný diuretický účinek a pů-
sobí analgeticky a protizánětlivě. Působí pozitivně ionotropně a chronotropně, analepticky, snižuje hladiny glukózy a tuků 
v krvi. Má lipolytický účinek.

Užití v herbální medicíně:
Droga se používá vnitřně jako stimulans při stavech nervového vyčerpání a depresích. Dále se používá jako mírné diuretikum 
a při revmatických obtížích k tlumení bolesti.
V kosmetice bývá součástí krémů k zamezení tvorby vrásek.

Dávkování:
Denní dávka sušené drogy jsou 3g.

Kontraindikace:
Vzhledem k vysokému obsahu kofeinu je třeba opatrnosti u hypertoniků.

Popis:
Cesmína paraguayská je široce větvený stále zelený 
strom, který může dorůst až 20 metrů.

Yerba Maté
Česky

Latinsky

Místní názvy

Cesmína paraguayská

Ilex paraguariensis St.Hil.

Maté
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Popis sběru:
Sbírá se v červenci a srpnu. Suší se ve stínu pokud možno rychle.

Užívaná část:
Nať

Účinné látky:
Glykosidické hořčiny (hlavně gentiopikrin), mastné kyseliny, alkaloid erythricin, nikotinamid, silice, fl avonoidy.

Působení dle odborné literatury:
Hořčiny povzbuzují chuť k jídlu, ovlivňují vylučování trávicích šťáv a tím i samotné trávení. Droga dále působí příznivě při 
indispozici jater a žlučníku. Podporuje metabolismus.

Užití v herbální medicíně:
Droga se používá jako amarum a stomachikum při nechutenství, žaludeční slabosti a špatném trávení. Používá se ve směsích 
na očistné kúry jater a žlučníku.

Dávkování:
Denní dávka extraktu je 100-200 mg
Denní dávka sušené drogy je 4-6 gramů

Kontraindikace:
Nejsou známy. Velké dávky mohou u dětí způsobit křeče a zvracení.

Popis:
Jednoletá nebo dvouletá bylina až 50 cm vysoká. Vstřícné 
listy na lodyze jsou podlouhlé, vejčité až kopinaté. Oboja-
ké pětičetné květy jsou barvy červenorůžové.

Zeměžluč lékařská
Česky

Latinsky

Místní názvy

Zeměžluč okolíkatá

Centaurium erythraea, Centaurium minus

hlístník, koření tisícizlatové
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