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A  betegség kialakulásának okai 

• Magas vérnyomás 140/90Hgmm fölött 

• Magas koleszterin szint 5.2 mmol/L fölött 

• Stressz 



Koleszterin (rost) 

• Ha a vérben túl magas 
a koleszterin szintje, ez 
a zsírszerű anyag 
megtapad az érfalakon, 
(plakk), amitől idővel 
csökken az erek 
rugalmassága és az 
artériák beszűkülnek. 

 



Gyógyhatású élelmiszerek 
Paradicsom, szezám, lenmag,        sárgarépa! 
         
         
         
         
         
         
     zeller,       
         
         
                             hüvelyesek 



Gyógyhatású élelmiszerek 
levélzöldségek 

káposztafélék,      cukkini 
 
 
 
    
   kövér porcsin hagymafélék csepp 

cékla 
 



Fokhagyma tinktúra 

• Fokhagyma-kúra: érszűkület, érelmeszesedés 
ellen hatásos, kínai eredetű. 1971-ben, egy 
UNESCO-expedíció során találtak rá egy 
agyagtáblán – azóta számtalan nyelvre 
lefordították és hatékony eleme lett a népi 
gyógyászatnak. Különlegessége, hogy nem 
drasztikusan hat (megkockáztatva ezáltal, hogy 
„takarítás” közben valami felszedett lerakódás 
elzárjon egy eret!) – hanem szépen fokozatosan 
tisztítja ki az ereinket. 

 



Kövér porcsin 
• Csökkeneti a magas vérnyomást, 

• Antioxidáns hatású (plakk képződést gátló) 

• Vérrög képződést gátló (ómega-3) 

• Szívvédő (Ca:Mg-1:1) 



Galagonya: „a szív kenyere” 

 



Galagonya: „a szív kenyere” 

• Virágozó ágvéget gyűjtik 

• Gyógyhatás: 
- vérnyomást csökkentő 
- tágítja az ereket, főleg a szívkoszorú ereit 
- a szív és az erek izmait rugalmasan tartja 
- érelmeszesedés ellen hatásos 
- szívidegesség ellen 
- szívritmus szabályozó 

• Folyamatosan kell fogyasztani 

• Alacsony vérnyomásnál NEM! 

 

http://gyorgytea.hu/wp-content/uploads/2015/03/shutterstock_156333788.jpg


Fehér fagyöngy: Viscum album 

• Ingadozó vérnyomásra, normál és magas 

• Daganatos betegségeknél áttétek megelőzése 

• Teája áztatással készül 

 



Erdei szeder 

• Rugalmasan tartja az 
érfalakat 

•  Élénkítő, frissítő hatású 

• Összehúzó, enyhe görcsoldó 
hatású, vastagbél gyulladás 

• Friss zsenge leveleit gyűjtik 

 



Macskagyökér: Valeriana officinalis 
gyökerét gyűjtik 



Macskagyökér 

• Ideges szív és gyomorpanaszokra 

• Csökkenti a szorongást, félelemérzést 

• Szívritmus szabályozó 

• Nyugtató hatású 

• Antidepresszáns 

• Nincs  mellékhatás 

• Nem lehet hozzászokni 

• Macskák! 

 



Angyalgyökér: Angelica archangelica 

• 700m-nél magasabb, nedves helyen él vadon 

 



Angelica 

• Szívritmus szabályozó 

• 15 féle béta-blokkoló vegyület van benne 
(szívinfarktus megelőzésére) 



Szúrós gyöngyajak: Leonorus cardiaca 

• Virágzó, leveles 30-40cm-es szárát gyűjtik 

 



Szúrós gyöngyajak: Leonorus cardiaca 

• Cardiaca-„szíverősítőfű” 

• Szívtáji panaszoknál alvászavarra 

• Vérnyomást csökkentő 

• Lassítja a szívverést 

• Általában javítja a szívműködést 

• Nyugtatja az idegrendszert 

• Csökkenti a szorongást, stresszt 

 



Nyugtató hatású gyógynövények 

• Citromfű  levendula   
 
 
       orbáncfű 



A szívbetegségek gyógyításában 
legfontosabb a megelőzés 

• Rendszeres testmozgás 

• Rostban gazdag táplálkozás 

• Napi 5x zöldség, gyümölcs 

• Csökkentett sófogyasztás 

• Megfelelő mennyiségű víz 



Köszönöm a figyelmet 


