
  

Bylinkové směsi pro ženy



  

Směs na harmonizaci 
menstruačního cyklu

● 1 díl nati kontryhele žlutozeleného (alchemilka obyčajná) 

● 1 díl nati řebříčku obecného (rebríček obyčajný)

● 1 díl natě hluchavky bílé nebo nachové (hluchavka bílá,   

                                                                                purpurová)

● 1 díl natě meduňky lékařské (medovka lekárska)

Nálev připravujeme klasickým způsobem, pijeme alespoň 2x týdně. 
Při velmi nepravidelném cyklu i 3x týdně.  Po upravení cyklu stačí 
na udržení 1x týdně.

Většina bylinkových čajů se připravuje tak, že na 250 ml  vřelé vody 
se použije 1 polévková lžíce jemně drcené směsi. Pokud máme 
čerstvé bylinky tak jedna hrst. Necháváme luhovat maximálně 15 
minut, nejlépe přikryté pokličkou. Nádoba na nálev by měla být 
porcelánová, skleněná nebo emailová. Voda by neměla být příliš 
tvrdá, protože by mohla bránit uvolňování některých látek z rostlin.



  

Směs proti bolestivé menstruaci

● 1 díl nati kontryhele žlutozeleného (alchemilka obyčajná)

● 1 díl nati řebříčku obecného (rebríček obyčajný)

● 1 díl natě hluchavky bílé nebo nachové (hluchavka bílá,  

                                                                                      purpurová) 

● 1 díl natě mateřídoušky obecné (materina dúška)

● 1 díl květu měsíčku lékařského (nechtík lekársky)

● 1 díl listu routy vonné (ruta voňavá)

Nálev připravujeme klasickým způsobem, pijeme 4-5 dní 
před očekávanou menstruací a během ní. Pijeme dva 
šálky denně.



  

Směs proti silně krvácivé 
menstruaci

● 1 díl nati řebříčku obecného (rebríček obyčajný)

● 1 díl natě kokošky pastuší tobolky (kapsička pastierska)

● 1 díl nati hluchavky nachové (hluchavka purupurová)

● 1 díl natě meduňky lékařské (medovka lekárska)

Nálev připravujeme klasickým způsobem. Můžeme pít 
dlouhodoběji - až 3x denně 4 - 6 týdnů.



  

Směs proti myomům
● 1 díl květu měsíčku lékařského (nechtík lekársky)

● 1 díl květu nebo listu lichořeřišnice větší (kapucínka väčšia)

● 1 díl řebříčku obecného (rebríček obyčajný)

● 1 díl nati kontryhele žlutozeleného (alchemilka obyčajná)

● 1 díl nati přesličky rolní (kapsička patierska)

● Nálev připravujeme klasickým způsobem. Pijeme 3x 
denně - ráno, v poledne a večer po dobu 3 týdnů. Pak 
udělejte týden pauzu a zase můžete pokračovat..

● + sedací koupele – řebříček, kontryhel, dubová kůra



  

Směs proti zánětu vaječníků

● 1 díl natě černohlávku obecného (čiernohlavok obyčajný)

● 1 díl natě kontryhele žlutozeleného (alchemilka obyčajná)

● 1 díl květu heřmánku pravého (rumanček pravý)

● Nálev připravujeme klasickým způsobem a popíjíme 3x 
denně. I v tomto případě léčbu podpoří také sedací 
koupele jako v předešlé receptu na myomy.



  

Směs na celkové zmírnění 
nepříjemných pocitů při menopauze

● 2 díly natě meduňky lékařské (medovka lekárska)

● 1 díl natě třezalky tečkované (ĺubovník škvrnitý)

● 1 díl šišek chmele otáčivého (chmeĺ obyčajný)

● 1 díl semene fenyklu obecný (fenikeĺ obyčajný)

Nálev připravujeme klasickým způsobem 
a pijeme při potížích. Pijeme 2 šálky denně.

TIP: Dlouhodobě můžeme užívat nálev z jetele 
lučního (červený jetel – ďatelina lúčna). 
Obsahuje fytoestrogeny a je možné jej užívat 
dlouhodobě bez nežádoucích účinků.



  

Univerzální recept na pleťovou vodu

● 180 ml nálevu z bylin (měsíček, mochna, 
topolovka) 

● 20 ml jablečného octa 

Pleť čistíme každý den ráno a večer, po odlíčení, 
po probuzení. 

Pleťová voda se nekazí, vypotřebujete ji vlastně 
dřív a vyrobíte si novou. 

● Krásnou pleť podpoříme hlavně zevnitř.
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