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FILOZÓFIA
A XXI. század modernizációs irányai mellett az egészséges életmód 
fontos szerepet kapott az emberek életében. A természetesség, a 
növényi hatóanyagok fontossága növekszik a megfelelő életmód 
kialakításában,  fenntartásában pedig kiemelt helyet kapnak a gyógy-
növények, a növény alapú készítmények.  

A Herbária Zrt. több mint 70 éves gyártói tapasztalattal rendel-
kezik. Termékeink fejlesztésében és gyártásában hangsúlyt fekte-
tünk a népgyógyászati hagyományokra és a legkorszerűbb kutatási 
eredményekre.  

A Herbária Patikája gyógynövényei tasakolt és fi lterezett formában, 
úgynevezett monoteaként kerülnek a polcokra. Minőségüket 
a szigorúan ellenőrzött gyártási folyamat garantálja, széles keres-
kedelmi hálózatunk pedig lehetőséget nyújt, hogy a természet 
egészségmegőrző ereje Önhöz is eljuthasson.

Informálódjon termékleírásaink alapján és próbálja ki a Herbária 
termékeit!

Jó egészséget kívánunk!
HERBÁRIA 

AKÁCVIRÁG 
Robiniae fl os
30 g tasakolt kiszerelésben

Az akácvirág kellemes és jellegzetes ízű 
teáját a benne található aromás vegyüle-
tek miatt régóta gyűjtik és fogyasztják 
gyógyteaként.                                                                  

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1-2 púpos teáskanálnyi drogot leforrázzuk 1,5 dl 
vízzel. A forrázatot lefedve 10-15 percig állni hagyjuk, majd ízesítve vagy ízesítés nélkül 
fogyasztjuk.

ÁNIZSTERMÉS 
Anisi fructus
50 g tasakolt kiszerelésben

Emésztési zavarok és felfúvódás kezelé-
sére. Enyhe görcsoldó hatású. Felső légúti 
megbetegedések esetén hurutoldó.                                                                  
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1-2 teáskanál drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve 10 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.
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BÍBOR KASVIRÁG 
VIRÁGOS HAJTÁS 
(ECHINACEA)  
Echinaceae purpureae herba
20 x 1,5 g � lterezett kiszerelésben 

Immunrendszert erősítő hatású. Meghű-
léses megbetegedések, felső légúti és 
húgyúti fertőzések megelőzésére, kiegé-
szítő kezelésére. Külsőleg a nehezen 
gyógyuló sebek, bőrgyulladások enyhí-
tésére alkalmazható.             
Forrás: WHO Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db filter tasakot leforrázzuk 1,5 dl 
vízzel. A forrázatot lefedve hűlni hagyjuk, ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.

BORSOSMENTALEVÉL  
Menthae piperitae folium
30 g tasakolt és 
25 x 1,5 g � lterezett kiszerelésben

Emésztési problémák, szélgörcs, vala-
mint gyomorhurut esetén alkalmazható. 
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 1 evőkanál vágott drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 5-8 percig állni hagyjuk, majd ízesítve 
vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.

BORÓKA 
TOBOZBOGYÓ 
Juniperi pseudo-fructus
100 g tasakolt kiszerelésben 

Vizelethajtó hatásának köszönhetően 
fokozza a veseműködést. Fogyasztása 
emésztési zavarok esetén ajánlott.  
Forrás: ESCOP Monographs 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 2-3 g drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrá-
zatot lefedve néhány percig állni hagyjuk, majd szűrjük. 

BABHÜVELY 
Phaseoli legumen
100 g tasakolt és 
25 x 1 g � lterezett kiszerelésben

Enyhe vizelethajtó hatású. Elsősorban 
időskori cukorbetegség kiegészítő kezelé-
sében alkalmazható. 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 5 g vágott drogot leforráz-
zuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 10-15 percig állni hagyjuk, majd ízesítve vagy 
ízesítés nélkül fogyasztjuk.
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CSIPKERÓZSA 
ÁLTERMÉS
egész bogyó / hús   
Rosae pseudo-fructus
100 g tasakolt és 
25 x 3 g � lterezett kiszerelésben 

Alkalmazható meghűléses megbetege-
dések kiegészítő kezelésére. C-vitamint 
tartalmaz.
Forrás: ESCOP Monographs    

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 1 evőkanál (2 g) drogot 
1,5 dl hideg vagy langyos vízben áztatjuk néhány órán keresztül, majd ízesítve 
fogyasztjuk.

ÉSZAK-AMERIKAI 
GOLGOTAVIRÁG 
HAJTÁS  
Passifl orae herba
20 x 1 g � lterezett kiszerelésben

Alkalmazható feszültség, nyugtalanság, 
ingerlékenység, valamint alvási nehézsé-
gek esetén.
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve hűlni hagyjuk, hidegen vagy melegen, ízesítve vagy ízesítés nélkül 
fogyasztjuk. 
Naponta legfeljebb 2 alkalommal 1-1 csészényi tea fogyasztása ajánlott.

DIÓFALEVÉL 
Juglandis folium
40 g tasakolt és 
25 x 1,5 g � lterezett kiszerelésben  

Enyhén fertőtlenítő, összehúzó hatású. 
Elsősorban külsőleges alkalmazása aján-
lott bőrbetegségek kezelésére.
 

Elkészítési javaslat: Külsőleges célra 5 g drogból 200 ml vízzel főzetet készítünk, majd 
szűrjük, vagy 1 db � lter tasakot leforrázunk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve néhány 
percig állni hagyjuk.

CSALÁNLEVÉL  
Urticae folium
30 g tasakolt és 
25 x 1 g � lterezett kiszerelésben

Enyhe vizelethajtó hatású. Az alsó 
húgyutak gyulladásos megbetegedései 
esetén fokozza a veseműködést. Ízületi 
gyulladás és egyéb reumatikus panaszok 
kiegészítő kezelésében is alkalmazható.                                                                                      
Forrás: ESCOP Monographs 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 1 evőkanál vágott drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 5-8 percig állni hagyjuk, majd ízesítve vagy 
ízesítés nélkül fogyasztjuk.
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FEHÉR MUSTÁRMAG  
Sinapis albae semen
250 g tasakolt kiszerelésben 

Fűszernövény. Külsőleg reumatikus 
panaszok enyhítésére borogatásként 
alkalmazható. Hosszú ideig történő 
alkalmazása ellenjavallt. 

Elkészítési javaslat: Alkalmazása elsősorban fűszerként, ételízesítésre ajánlott. 
Forróvizes áztatással borogatásként alkalmazható.

FEKETE BODZA VIRÁG   
Sambuci fl os
50 g tasakolt és 
25 x 1 g � lterezett kiszerelésben

Láz és meghűlés esetén izzasztó, 
felsőlégúti megbetegedések esetén nyák-
oldó hatású.
Forrás: WHO Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 2 teáskanál (kb 3-4 g) drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve hűlni hagyjuk, majd ízesítve fogyasztjuk.

FEHÉR ÜRÖM LEVELES 
VAGY VIRÁGOS HAJTÁS 
Absinthii herba
40 g tasakolt kiszerelésben 

Étvágyjavító hatású. Alkalmazható 
betegséget követő étvágytalanság esetén, 
valamint emésztési zavarok kezelésére. 
Várandósság esetén alkalmazása ellen-
javallt!
Forrás: ESCOP Monographs 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 teáskanál (1,5 g) drogot leforrázzuk 1,5 dl 
vízzel. A forrázatot lefedve 10 percig állni hagyjuk, majd szűrjük. 

FEHÉR FAGYÖNGY   
Visci albae stipes
100 g tasakolt és 
20 x 1 g � lterezett kiszerelésben

Vérnyomásszabályozó hatású. Alkalmaz-
ható magas vérnyomás kiegészítő kezelé-
sében, orvosi felügyelet mellett.

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 1 evőkanál (kb. 2 g) drogot 
1,5 dl hideg vízben 2-5 órán át áztatjuk, majd ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.
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FODORMENTALEVÉL   
Menthae crispae folium
30 g tasakolt kiszerelésben 

Emésztést serkentő, étvágyjavító, szél-
hajtó és görcsoldó hatású. Alkalmazható 
meghűléses megbetegedések esetén. 
Forrázatából kellemes ízű, frissítő ital 
készíthető.

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1,5 g drogot leforrázzuk 1,5-2 dl vízzel. A forrá-
zatot lefedve állni hagyjuk, majd szűrjük.

GALAGONYATERMÉS  
Crataegi fructus
40 g tasakolt kiszerelésben

Alkalmazható szívpanaszok esetén, vala-
mint az egészséges szívműködés és kerin-
gési rendszer támogatására.
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 2 kávéskanálnyi drogot leforrázzuk 1,5 dl 
vízzel, 1-2 percig főzzük, majd szűrjük.

GALAGONYA 
VIRÁGOS HAJTÁSVÉG  
Crataegi folium cum fl ore
40 g tasakolt és 
20 x 1 g � lterezett kiszerelésben  

Alkalmazható ideges eredetű szívpana-
szok esetén, valamint az egészséges szív-
működés és keringési rendszer támoga-
tására.
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 2 kávéskanál vágott drogot
1,5 dl vízzel néhány percig főzzük, majd lefedve állni hagyjuk. Hidegen vagy melegen, 
ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk. Kúraszerű alkalmazása ajánlott.

FEKETERIBIZLI LEVÉL  
Ribis nigri folium
40 g tasakolt kiszerelésben

Vizelethajtó hatásának köszönhetően se-
gíti a húgyútak átöblítését, ezáltal segít a 
panaszok enyhítésében. Enyhe ízületi 
fájdalmak enyhítésére is alkalmazható.
Forrás: EMEA Monographs 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 2 g drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot 
lefedve állni hagyjuk, majd ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.
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GYERMEKLÁNCFŰ 
GYÖKÉR  
Taraxaci radix
40 g tasakolt kiszerelésben 

Emésztési panaszok kezelésére, a normális 
máj- és epeműködés elősegítésére, vala-
mint étvágyjavítóként alkalmazható. 
Forrás: ESCOP Monographs 

Elkészítési javaslat: 1-2 evőkanál drogot leöntünk 0,5 liter vízzel, 5 percig főzzük, majd 
szűrjük.

HIBISZKUSZVIRÁG   
Hibisci sabdariff ae fl os
30 g tasakolt kiszerelésben

Forrázatából kellemes ízű, frissítő ital 
készíthető. C-vitamin tartalma miatt 
kedvezően hat a szervezet ellenálló-
képességére. Koff einmentes.                      

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 evőkanál drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve állni hagyjuk, majd szűrjük.

HÁRSFAVIRÁGZAT 
Tiliae fl os
50 g tasakolt és 
25 x 1,5 g � lterezett kiszerelésben 

Meghűléses megbetegedéseknél izzasztó 
és köptető hatása miatt alkalmazható. 
Enyhe nyugtató hatású, fokozza a szervezet 
védekezőképességét.

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 1-2 kávéskanál drogot lefor-
rázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve állni hagyjuk, majd mézzel ízesítve fogyasztjuk.

GINZENGGYÖKÉR   
Ginseng radix
30 g tasakolt kiszerelésben

Alkalmazható csökkent szellemi és fi zikai 
teljesítőképesség, valamint gyengeség, 
fáradtság és kimerültség esetén. Külö-
nösen ajánlott a betegség utáni lábadozás 
időszakában.
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 0,5 g drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrá-
zatot lefedve néhány percig állni hagyjuk, majd szűrjük.
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KAMILLAVIRÁGZAT    
Matricariae fl os
50 g és 100 g tasakolt és 
25 x 1,2 g � lterezett kiszerelésben 

Belsőleg emésztőrendszeri panaszok ese-
tén, enyhe gyomor- és bélgörcsök, vala-
mint felfúvódás kezelésére használható. 
Külsőleg bőr- és nyálkahártya-, valamint 
íny- és szájüregi gyulladások kezelésére 
öblögetőszerként, légúti panaszok esetén 
inhalálásra alkalmazható.
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 1 púpozott evőkanál drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 5-10 percig állni hagyjuk, majd langyos 
állapotban, ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.

KÁLMOS 
GYÖKÉRTÖRZS  
Calami rhizoma
30 g tasakolt kiszerelésben

Emésztést elősegítő, étvágyjavító, szél-
hajtó és görcsoldó hatású. Szabályozza a 
gyomorsavtermelést. Nagy mennyiségben 
történő alkalmazása nem ajánlott.  

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 g vágott drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve, 5 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.

KANADAI ÉS MAGAS 
ARANYVESSZŐ 
VIRÁGOS HAJTÁS  
Solidaginis herba
40 g tasakolt kiszerelésben  

Vizelethajtó hatása miatt alkalmazható a 
húgyutak átöblítésére, valamint húgyuti- és 
vesegyulladás esetén gyulladáscsökken-
tőként. Külsőleg nehezen gyógyuló se-
bek borogatására, a száj- és garatüreg 
gyulladása esetén öblögetőszerként alkal-
mazható.

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1-2 teáskanál  (3 g) vágott drogot leforrázzuk 
1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 15 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.

IGAZI ÉDESGYÖKÉR  
Liquiritiae radix
40 g tasakolt kiszerelésben

Alkalmazható hörghurut és köhögés 
esetén köptetőként, valamint gyomor- 
és nyombélfekély kiegészítő kezelésében.

Forrás: ESCOP Monographs  

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 3-5 g drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve, 5-10 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.
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KESERŰ ÉDESKÖMÉNY 
TERMÉS  
Foeniculi amari fructus
50 g tasakolt kiszerelésben 

Emésztési zavarok, gyomorgörcs és felfú-
vódás esetén alkalmazható. Felső légúti 
megbetegedésekben hurutoldó és köptető 
hatású.                                                 
Forrás: EMEA Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1-2 teáskanál drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve, 5-10 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.

KISVIRÁGÚ FÜZIKE 
VIRÁGOS HAJTÁS    
Epilobii herba
40 g tasakolt és 
25 x 1 g � lterezett kiszerelésben

A jóindulatú prosztata-megnagyobbodás 
tüneteinek mérséklésére, a húgy utak 
gyulladásos folyamatainak enyhítésére, 
a betegség előrehaladásának lassítására 
alkalmazható.                

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 2 g vágott drogot leforráz-
zuk 1,5 dl vízzel. Lefedve 10 percig hűlni hagyjuk és tetszés szerint ízesítve fogyasztjuk.

KIS EZERJÓFŰ 
VIRÁGOS HAJTÁS 
Centaurii herba
40 g tasakolt kiszerelésben 

Fokozza az emésztőnedvek kiválasztását, 
ezáltal étvágytalanság esetén, illetve emész-
tési zavarok kezelésére alkalmazható.                                      
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 2 g drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve néhány percig állni hagyjuk, majd szűrjük.

KERTI ÉS SPANYOL 
KAKUKKFŰ LEVÉL ÉS 
VIRÁG    
� ymi herba
40 g tasakolt és 
25 x 1 g � lterezett kiszerelésben

Alkalmazható felső légúti hurutok, 
hörghurut esetén, valamint a szájnyál-
kahártya gyulladásainak kezelésére és 
kellemetlen lehelet ellen.
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 1 evőkanál vágott drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 10 percig állni hagyjuk, majd hidegen vagy 
melegen, ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.
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KÖRÖMVIRÁG     
Calendulae fl os
30 g tasakolt és 
20 x 0,8 g � lterezett kiszerelésben 

Külsőleg a bőr és a nyálkahártya gyulla-
dásainak kezelésére, valamint kisebb 
sebek gyógyulásának elősegítésére alkal-
mazható.
Forrás: ESCOP Monographs

KÖZÖNSÉGES 
CICKAFARK VIRÁGOS 
HAJTÁS   
Millefolii herba
50 g tasakolt és 
25 x 1,2 g � lterezett kiszerelésben  

Alkalmazható étvágytalanság, emész-
tési zavarok, hastáji görcsök esetén. 
Külsőleg a bőr és a nyálkahártya gyul-
ladásainak enyhítésére, kisebb sebek 
kezelésére, valamint alhasi görcsök esetén 
ülőfürdőként.
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 1-2 teáskanál drogot lefor-
rázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 10-15 percig állni hagyjuk, majd hidegen vagy 
melegen, ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 2 teáskanál vágott drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 10 percig állni hagyjuk, majd ízesítve vagy 
ízesítés nélkül fogyasztjuk.

KÖZÖNSÉGES 
ORBÁNCFŰ VIRÁGOS 
HAJTÁS   
Hyperici herba
40 g tasakolt és 
25 x 2 g � lterezett kiszerelésben

Enyhe depressziós panaszok kezelésére, az 
érzelmi egyensúly kialakulásának elősegí-
tésére alkalmazható.
Forrás: ESCOP Monographs                  

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 2 g vágott drogot leforráz-
zuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve hűlni hagyjuk, langyos állapotban fogyasztjuk.

KOMLÓTOBOZ  
Lupuli fl os
30 g tasakolt kiszerelésben

Feszültség, nyugtalanság és alvási zavarok 
kezelésére alkalmazható.                                                                                   
Forrás: ESCOP Monographs  

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1-2 teáskanál vágott drogot leforrázzuk 1,5 dl 
vízzel. A forrázatot lefedve 10-15 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.
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KUKORICABIBE 
Maydis stigma
40 g tasakolt kiszerelésben 

Vizelethajtó és gyulladáscsökkentő hatású. 
Alkalmazható húgyhólyaggyulladás 
esetén, csökkenti a vesekőképződés 
kockázatát. 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 0,5 g drogot leöntjük 1,5 dl vízzel, felforraljuk 
és pár percig főzzük, majd szűrjük.

KUTYABENGEKÉREG    
Frangulae cortex
25 g tasakolt kiszerelésben

Akut székrekedés kezelésére alkalmaz-
ható. 10 éves kor alatt, valamint terhes-
ség és szoptatás idején használata ellen-
javallt. Tartós alkalmazása kerülendő!
Forrás: ESCOP Monographs              

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett fél teáskanál vágott drogot leforrázzuk 1,5 dl 
vízzel. A forrázatot lefedve 5 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.

KÖZÖNSÉGES 
PÁRLÓFŰ 
VIRÁGOS HAJTÁS    
Agrimoniae herba
40 g tasakolt kiszerelésben

Alkalmazható enyhe hasmenéses megbe-
tegedések kezelésére, külsőleg öblögető-
ként a garat- és szájnyálkahártya gyulla-
dásainak enyhítésére.           
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 3 g vágott drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve 10-15 percig állni hagyjuk, majd ízlés szerint ízesítve fogyasztjuk.

LAPACHO TEA 
Tabebuiae cortex
50 g tasakolt kiszerelésben

Már az inkák is használták a lapacho fát, 
melynek belső kérge gazdag ásványi-
anyag-tartalmú. Belőle kellemes, frissítő 
ital készíthető. 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 teáskanál vágott drogot leforrázzuk 1,5 dl 
vízzel. A forrázatot lefedve 10-15 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.
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LEVENDULAVIRÁG     
Lavandulae fl os
40 g tasakolt és 
25 x 1 g � lterezett kiszerelésben 

Alkalmazható nyugtalanság, izgatottság, 
hullámzó kedélyállapot, alvási nehézsé-
gek, valamint emésztési panaszok esetén.
Forrás: ESCOP Monographs

MACSKAGYÖKÉR  
Valerianae radix
40 g tasakolt kiszerelésben

Feszültség és nyugtalanság enyhítésére, 
elalvási nehézségek csökkentésére alkal-
mazható.
Forrás: ESCOP Monographs  

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 1 teáskanál drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 10 percig állni hagyjuk, majd hidegen vagy 
melegen, ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 teáskanál vágott drogot leforrázzuk 1,5 dl 
vízzel. A forrázatot lefedve 10-15 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.

MARTILAPU LEVÉL   
Farfarae folium
40 g tasakolt kiszerelésben  

Légúti megbetegedéseknél gyulladás-
csökkentő és nyákoldó hatású, mérsékli 
a száraz köhögést, csökkenti a köhögési 
ingert. Tartós alkalmazása nem javasolt.          

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1-2 teáskanál drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve állni hagyjuk 10-15 percig, majd ízlés szerint ízesítve fogyasztjuk.

LÁNDZSÁS ÚTIFŰ 
LEVÉL  
Plantaginis lanceolatae 
folium
40 g tasakolt és 
25 x 1,5 g � lterezett kiszerelésben

Alkalmazható légúti hurutok esetén, vala-
mint a garat- és szájnyálkahártya enyhébb 
gyulladásainak enyhítésére.
Forrás: ESCOP Monographs 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 1 teáskanál drogot leforrázzuk 
1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 10 percig állni hagyjuk, majd hidegen vagy melegen, 
ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.
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MÁLYVALEVÉL     
Malvae folium
40 g tasakolt és 
20 x 1 g � lterezett kiszerelésben

Légúti megbetegedéseknél hurutoldó és 
köhögéscsillapító. Gyulladáscsökkentő 
hatása miatt öblögetőszerként is alkal-
mazható.

MÁRIATÖVIS TERMÉS  
Silybi mariani fructus
40 g tasakolt kiszerelésben 

Akut vagy krónikus májgyulladás, vala-
mint alkohol, gyógyszerek vagy toxikus 
anyagok okozta májkárosodás kiegészítő 
kezelésére, emésztési panaszok enyhíté-
sére alkalmazható.
Forrás: WHO Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 2 teáskanál vágott drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 10-15 percig állni hagyjuk, majd hidegen 
vagy melegen, ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 púpozott teáskanál drogot leforrázzuk 1,5 dl 
vízzel. A forrázatot lefedve, 10-15 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.

MATÉ LEVÉL  
Mate folium
40 g tasakolt és 
20 x 1,5 g  � lterezett kiszerelésben
 
Élénkítő, központi idegrendszert serkentő 
hatású, ami koff ein és C-vitamin tartal-
mának köszönhető. Enyhe vízhajtó és 
testsúlycsökkentő hatással rendelkezik.
Forrás: Th e Complete German 
Commission E Monographs 
- Mark Blumenthal 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 � lter tasakot / 1 púpozott teáskanál drogot le-
forrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve, 10-15 percig állni hagyjuk, majd hidegen vagy 
melegen, ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.

MÁLNALEVÉL   
Rubi idaei folium
40 g tasakolt kiszerelésben

Enyhe görcsoldó hatású, alkalmazása has-
menés esetén ajánlott. Összehúzó hatása 
miatt forrázata külsőleg bőrgyulladás 
mérséklésére használható. Kellemes, 
frissítő ital készíthető belőle. 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1,5 g drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve néhány percig állni hagyjuk, majd szűrjük.
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MEZEI ZSURLÓ 
MEDDŐ HAJTÁS   
Equiseti herba
50 g tasakolt és 
25 x 1,2 g � lterezett kiszerelésben

Vizelethajtó hatásának köszönhetően 
segíti a húgyutak átöblítését, ezáltal hozzá-
járul a panaszok enyhítéséhez.
Forrás: EMEA Monographs

NYÍRFALEVÉL     
Betulae folium
40 g tasakolt kiszerelésben 

A húgyutak átöblítésével enyhíti a gyulla-
dásokat, csökkenti a vesehomok képző-
dését. Alkalmazható bakteriális eredetű 
húgyúti fertőzések kiegészítő kezelésére.
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat:  A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 2-3 teáskanál vágott drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel, 5-10 percig főzzük. A főzetet lefedve 15 percig állni hagyjuk, 
majd ízesítve fogyasztjuk.

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 3-4 g vágott drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve 15 percig állni hagyjuk, majd az étkezések között fogyasztjuk.

MEZEI SÓSKA MAG    
Rumicis fructus
40 g tasakolt kiszerelésben

Hasmenés-csillapító hatású, gátolja a kór-
okozók fejlődését. Külsőleg bőrbetegsé-
gek tüneteinek enyhítésére alkalmazható. 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1-2 teáskanál drogot 1,5 dl vízzel leforrázzuk. 
A forrázatot 10-15 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.

MEZEI 
KATÁNGGYÖKÉR     
Cichorii radix
40 g tasakolt kiszerelésben

Étvágyjavítóként használható, a gyomor 
teltségérzetét csökkenti. 
Forrás: Th e Complete German 
Commission E Monographs 

Elkészítési javaslat: 1 evőkanál drogot 2-3 dl vízzel forrástól számított 4-5 percig 
főzzük, pótolva a közben elpárolgott vizet, majd elkészítés után azonnal leszűrjük.
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ORVOSI PEMETEFŰ 
VIRÁGOS HAJTÁS
Marrubii herba
40 g tasakolt kiszerelésben

Légúti hurutos megbetegedések esetén 
köptető, nyákoldó hatású. Gyomorpa-
naszok enyhítésére, valamint az epeel-
választás serkentésére is alkalmazható.

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 teáskanál drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot 10 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.

ORVOSI VERONIKAFŰ    
Veronicae herba
40 g tasakolt kiszerelésben

Emésztést serkentő, tisztítja a légutakat 
és támogatja az anyagcsere folyamatokat.
Forrás: Th e Complete German 
Commission E Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 evőkanál drogot leforrázzuk 2-3 dl vízzel, 
lefedett edényben 10-15 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük.

ORVOSI CITROMFŰ 
LEVÉL    
Melissae folium
50 g tasakolt és 
25 x 1 g � lterezett kiszerelésben  

Belsőleges használata feszültség, nyugta-
lanság és ingerlékenység esetén, valamint 
emésztési panaszok, enyhébb gyomor-
görcsök esetén ajánlott. 
Forrás: ESCOP Monographs

ORVOSI MEDVESZŐLŐ 
LEVÉL   
Uvae ursi folium
40 g tasakolt kiszerelésben

Alkalmazható az alsó húgyutak olyan 
enyhébb fertőzéses megbetegedései 
(mint pl. a húgyhólyaggyulladás) eseté-
ben, ahol antibiotikumos kezelés nem 
indokolt.
Forrás: ESCOP Monographs 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 2 teáskanál vágott drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 10 percig állni hagyjuk, majd ízesítve vagy 
ízesítés nélkül fogyasztjuk.

Elkészítési javaslat: 1 teáskanál (kb. 2 g) vágott drogot 1,5 dl hideg vízzel 6-12 óráig, 
gyakori kevergetés közben áztassunk, majd szűrjük.
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ORVOSI ZSÁLYA LEVÉL    
Salviae offi  cinalis folium
40 g tasakolt és 
25 x 0,8 g � lterezett kiszerelésben 

Torok- és szájnyálkahártya-gyulladás 
kezelésére öblögetőként alkalmazható.
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel.
A forrázatot lefedve 6-8 percig hűlni hagyjuk,langyos állapotban, ízesítve vagy ízesítés 
nélkül fogyasztjuk.  
2,5 g drogból 1 dl vízzel forrázatot készítünk, ezzel napjában többször öblögetünk.  

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel.

ÖKÖRFARKKÓRÓ 
VIRÁGPÁRTA 
Verbasci fl os
25 x 1 g � lterezett kiszerelésben

Alkalmazható torokgyulladás esetén, 
valamint a száraz köhögés és a megfázás 
tüneteinek enyhítésére.   
Forrás: ESCOP monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � ltert tasakot leforrázunk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve állni hagyjuk, majd tetszés szerint ízesítve vagy ízesítés nélkül fogyasztjuk.

ORVOSI ZILIZ GYÖKÉR  
Althaeae radix
40 g tasakolt kiszerelésben 

Alkalmazható száraz köhögés tüneteinek 
enyhítésére, valamint a garat-, gyomor- 
és szájnyálkahártya gyulladása esetén 
bevonóként.
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: 1 evőkanál vágott drogot 1,5 dl hideg vízben, állandó kevergetés 
közben 1,5 óráig áztassunk, majd szűrjük.

ORVOSI ZILIZ LEVÉL  
Althaeae folium
40 g tasakolt kiszerelésben 

Alkalmazható száraz köhögés enyhítésé-
re, valamint a légcső és az emésztőszer-
vek hurutos megbetegedései esetén be-
vonóként.

Elkészítési javaslat: 1 teáskanál vágott drogot 1,5 dl hideg vízben, állandó kevergetés 
közben 1 óráig áztassunk, majd szűrjük.
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RÉTI PALÁSTFŰ 
VIRÁGOS HAJTÁS   
Alchemillae herba
40 g tasakolt és 
25 x 1,5 g � lterezett kiszerelésben 

Alkalmazható enyhe hasmenés esetén. 
Külsőleg vérzéscsillapító hatása miatt ki-
sebb sebek, sérülések kezelésére alkalmas.

ROZMARINGLEVÉL     
Rosmarini folium
50 g tasakolt kiszerelésben  

Alkalmazható emésztési zavarok esetén, 
kedvezően hat a máj- és epeműködésre. 
Külsőleg reumatikus és perifériás keringé-
si panaszok kiegészítő kezelésére ajánlott. 
Enyhe fertőtlenítő hatású.
Forrás: ESCOP Monographs 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1db � ltertasakot / 3 teáskanál drogot leforrázzuk 
1,5 dl vízzel. A forrázatot 10 percig állni hagyjuk, tetszés szerint ízesítve vagy ízesítés nélkül 
fogyasztjuk.  

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 teáskanál vágott drogot leforrázzuk 1,5 dl 
vízzel. A forrázatot 15 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.

PÁSZTORTÁSKA 
VIRÁGOS HAJTÁS 
Bursae pastoris herba
40 g tasakolt és 
25 x 1,5 g-os kiszerelésben

Belsőleg nőgyógyászati panaszok enyhí-
tésére, erős menstruációs vérzés csillapí-
tására alkalmazható. 
Forrás: EMEA Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1db � lter tasakot / 1-2 teáskanál vágott drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot néhány percig állni hagyjuk, tetszés szerint ízesítve 
fogyasztjuk

RAGADÓS GALAJFŰ     
Galii aparinis herba
25 x 1,5 g � lterezett kiszerelésben

Enyhe vízhajtó hatású. Külsőleg felületi 
bőrsérülések kezelésére alkalmazható.

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � ltert tasakot leforrázunk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve állni hagyjuk, majd tetszés szerint ízesítve vagy ízesítés nélkül fo-
gyasztjuk.
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TINNEVELLY SZENNA 
TERMÉS   
Sennae fructus angustifoliae
50 g tasakolt kiszerelésben

Akut székrekedés kezelésére alkalmazha-
tó. 12 éves kor alatt, valamint terhesség 
és szoptatás idején használata ellenja-
vallt. Tartós alkalmazása kerülendő!
Forrás: ESCOP Monographs 

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 0,5 - 1 teáskanál drogot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot néhány percig állni hagyjuk, majd szűrjük. Az alkalmazás időtartama leg-
feljebb 4 hét.

SZENNALEVÉL    
Sennae folium
50 g tasakolt és 
20 x 1,5 g � lterezett kiszerelésben  

Akut székrekedés kezelésére alkalmazha-
tó. 12 éves kor alatt, valamint terhesség 
és szoptatás idején használata ellenja-
vallt. Tartós alkalmazása kerülendő!
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 db � lter tasakot / 1 teáskanál vágott drogot 
leforrázzuk 1,5 dl vízzel. A forrázatot lefedve 3-5 percig állni hagyjuk, enyhén ízesítve 
fogyasztjuk. Az alkalmazás időtartama legfeljebb 4 hét. 

SZEDERLEVÉL     
Rubi fruticosi folium
40 g tasakolt kiszerelésben  

Enyhe görcsoldó hatású. Alkalmazása 
hasmenés esetén ajánlott. Összehúzó ha-
tása miatt forrázata külsőleg bőrgyulla-
dás mérséklésére használható. Kellemes, 
frissítő ital készíthető belőle. 

Elkészítési javaslat: 2 teáskanál vágott drogot 1,5 dl vízzel pár percig főzünk, majd 
szűrjük. A teát édesítés nélkül fogyasztjuk.

SZEMVIDÍTÓFŰ 
Euphrasiae herba
40 g tasakolt kiszerelésben

Külsőleg, borogatásként használva a 
szem gyulladásos megbetegedésinek 
tüneteit csökkentheti.  
Forrás: Th e Complete German 
Commission E Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 1 evőkanál drogot leforrázzuk 2-3 dl vízzel, 
lefedett edényben 10-15 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük.
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TYÚKHÚR    
Stellariae herba
40 g tasakolt kiszerelésben

Teája népgyógyászati adatok alapján 
segítheti a vese- és epeműködést.

Elkészítési javaslat: A gyógynövényből forrázatot készítünk.

TEJOLTÓ GALAJFŰ    
Galii veri herba
40 g tasakolt kiszerelésben 

Enyhe vízhajtó, izzasztó és görcsoldó 
hatású. Külsőleg felületi bőrsérülések 
kezelésére alkalmazható.

Elkészítési javaslat: 2 teáskanál drogot 2,5 dl vízzel leöntünk, kb. 2 percig forraljuk, 
majd szűrjük.  Naponta 2-3 csészével ajánlott a fogyasztása.

SZIK ARANYA 
VADON TERMŐ ALFÖLDI 
KAMILLAVIRÁGZAT 
Matricariae fl os
20 x 1,2 g � lterezett kiszerelésben

Az Alföldi kamillavirágzat az Alföld szi-
kes területeiről kézi erővel begyűjtött, 
vadon termő kamilla (Matricaria 
chamomilla L.) szárított, válogatott virá-
ga. A kamilla emésztőrendszeri panaszok 
esetén, enyhe gyomor- és bélgörcsök, va-
lamint felfúvódás kezelésére használható. 
Külsőleg bőr- és nyálkahártya-, valamint 
íny- és szájüregi gyulladások kezelésére 
öblögetőszerként, légúti panaszok esetén 
inhalálásra alkalmazható.                 
Forrás: ESCOP Monographs

Elkészítési javaslat: A csészébe helyezett 
1 db � lter tasakot leforrázzuk 1,5 dl vízzel. 
A forrázatot lefedve 6-8 percig állni hagy-
juk, langyos állapotban, ízesítve vagy ízesítés 
nélkül fogyasztjuk.
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