BYLINKY
VÍ
PRO ZDRA
I RADOL ST
SPECIÁ
/2021
MIMINKO 11

Zájem o bylinky stále narůstá.
Naučili jsme se znovu je zařazovat
do svého jídelníčku, opět je
používáme na různé bolístky,
dokážeme s nimi provonět byt
nebo si vylepšit pleť. Některé
z nich se dají použít i pro malá
miminka, třeba do masážních
olejů nebo na oteklé dásně, když
jim rostou zoubky. Musíme se
v nich ale vyznat a vědět, k čemu
se která hodí. Podívejte se do
našeho podzimního herbáře.
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Bylinky pro krásu
Ve velké míře se dnes vrací používání bylin a jiných rostlinných ingrediencí do
kosmetických přípravků. Výrobci se snaží chemické látky nahradit přírodními
a maximálně využít jejich schopnosti. Díky tomu se do krémů, šamponů či
masážních olejů dostávají bylinky, které dobře známe, i takové, o nichž jsme
nikdy neslyšeli. Řadu z nich si dokonce můžeme sami vypěstovat a připravit si
z nich koupel či aromatický olej.

Jak si je vybírat

Především bychom měli vědět, pro jaký typ pleti
nebo vlasů je produkt určen. Teprve potom se pídíme
po obsažených bylinkách či rostlinách. Může se totiž
stát, že pro konkrétní typ naší kůže se zrovna nehodí
bylina, kterou máme jinak v oblibě. Vizuální stránka
věci zrovna v tomto případě není rozhodující. Možná
pro naši mastnou pleť na bradě pomůže rostlinka
zcela nevzhledná a na vysušené konečky vlasů bude
účinkovat olej, který nám vůbec nevoní.
Co je také důležité při používání přírodní kosmetiky?
Chceme-li opravdu přírodní produkty, nesmíme se
divit, že jejich trvanlivost může být kratší než u běžné kosmetiky. Pozorně sledujeme datum exspirace
a také doporučení výrobce, jak přírodní produkty
skladovat. Zpravidla to bude v suchém a chladném
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prostředí mimo sluneční paprsky, rozhodně se ale vyplatí přečíst si informace na obalu. Díky správnému
uložení a používání jen v době trvanlivosti můžeme
naplno využít schopností bylinek a jiných přírodních
ingrediencí.
Některé bylinky nám rostou na zahrádce, a tak je
můžeme použít pro vlastní kosmetickou „kuchyni“. Do
koupele, do masážního oleje, na namožené svaly.
Které bylinky vhodné pro kosmetické účely jsou
nejznámější?

Levandule lékařská
(Lavandula angustifolia)

Levandule, která je nejvíc spojována s francouzskou
Provence, patří k nejznámějším a nejstarším léčivkám.
Používají se sušené květy sklízené v plném rozkvětu.
Můžete ji pěstovat i na zahrádce, nebude ale možná
tak dobře prospívat jako na slunném jihu. Působí zejména pro uklidnění a dobrý spánek, proto se hodí ze
sušených květů vyrobit voňavé polštářky. Menší pytlíčky
můžete také použít do skříně proti molům. Přidává se
do koupele, do směsi provensálského koření, levandulový olej má také protizánětlivé a dezinfekční účinky.

ODVAR, ZÁPAR
NEBO TINKTURA?

Měsíček zahradní
(Calendula officinalis)

Kromě toho, že je měsíček překrásně zbarvená oranžová květina, má významné léčivé vlastnosti, kterých
se využívá hlavně v kosmetice. Zklidňuje podrážděnou
pokožku a také zmírňuje menstruační bolesti. Sbírají se
květy, které se používají čerstvé i sušené. Ke zklidnění
pokožky se používají obklady z odvaru, čaj se používá
ke kloktání při zánětech a můžete si také připravit
domácí měsíčkový krém, když odvar z květů nebo
výluh v oleji přidáte k neutrálnímu masťovému základu
(dá se koupit v lékárně nebo prodejnách s přírodní
kosmetikou).

Pokud bylinky sklízíte sami, je potřeba
především dobře vědět, která část rostliny se
používá. Může to být list, květ, nať, kořen nebo
někdy celá bylina. Jsme zvyklí používat léčivky
sušené (z nich se obvykle připravuje nálev nebo
odvar, jsou také v již připravených sáčkovaných
porcích čaje), ale můžeme se setkat i s bylinnou
tinkturou (v alkoholu, v cukru), někdy se bylinka
používá čerstvá (například přiložení cibule na
místo na kůži napadené hmyzem).

Velkou oblibu si získávají také konopné produkty, v kosmetice má své významné využití oves, jenž příznivě
působí na problematickou kůži s ekzémy. Březová šťáva podporuje růst vlasů, brutnák lékařský vylepšuje stav
nehtů. Královna květin – růže má v kosmetice tisíceré
využití a nadto krásně voní, takže nám dokáže zlepšit
náladu a provonět celý byt. Kopřivový odvar příznivě
působí na pokožku hlavy, olej z meruňkových jader
účinně promastí suchou a namáhanou kůži. Spoustu
informací o dalších bylinách, které se úspěšně používají
v kosmetice, najdete například přímo u výrobců, kteří je
ve svých produktech využívají.
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Bylinky pro zdraví
Tady musíme být nejopatrnější. Bylinky se jako podpůrný léčebný prostředek
často užívají vnitřně a měli bychom tudíž velmi dobře vědět, že nám neuškodí.
Platí to hlavně v době těhotenství, kojení, nebo u dětí. Chceme-li bylinku
použít jako doplněk léčby, vždycky je lepší poradit se s lékařem či lékárníkem.

Jak si je vybírat
Kde zjistit víc

Odbornou informaci vám nejlépe poskytnou v lékárně, kde lze také zakoupit bylinky z prověřených
zdrojů. Rady najdete také ve speciální literatuře a zábavné může být čtení ve starých herbářích. Právě
u starých knih je ale potřeba obezřetnosti. Postupem
času a zkoumáním byly u některých rostlin objeveny
negativní účinky na lidské zdraví, ačkoliv se dříve
doporučovaly k běžnému použití. Proto je zapotřebí
zastaralé informace konfrontovat s novými poznatky.
Léčivých bylinek existuje nepřeberné množství a není
snadné se v nich vyznat. Běžně se ale setkáváme
s několika léčivkami, které můžeme použít v různých
formách. Představujeme ty hlavní.

62 Miminko

Třapatka nachová
(Echinacea purpurea)

Tato krásná růžovo-fialová květinka je trvalka, takže
si ji můžete stejně jako měsíček vysadit na zahrádce.
Má výrazné antibiotické a bolest tišící účinky, proto
se používá do mnohých volně prodejných přípravků
pro posílení imunity nebo k léčbě rýmy a kašle.

Používají se květy, listy a hlavně kořeny. Můžete si
z ní připravit tinkturu naložením rozdrcených částí
rostliny do 40 % alkoholu. Roztokem z vody a pár
kapek tinktury pak můžete dezinfikovat povrchová
poranění, pár kapek tinktury rozpuštěné ve vodě
také při preventivním užívání posílí imunitu v době
chřipkových onemocnění.

Heřmánek pravý
(Chamomilla n. Matricaria recutita)

Heřmánek patří k nejpoužívanějším domácím bylinkám. Jeho účinky mohou být výrazně zklidňující, ale
někteří jedinci na něj mívají alergii. Sklízejí se květní
úbory a používají se sušené i čerstvé. Nálev a odvar
mají antibakteriální a protizánětlivé účinky. Odvar
z heřmánku se doporučuje i na opruzenou pokožku
miminek, větší děti a dospělí mohou pít heřmánkový
čaj pro zklidnění žaludku po dietní chybě.

Žádná z bylinek není vhodná k dlouhodobému
trvalému užívání, vždy by měla být použita
jako okamžitá pomoc či léčebná kúra a poté
na nějaký čas užívání vysazeno. Na léčivé
rostliny nelze výhradně spoléhat u závažných
onemocnění, jejich použití však může pomoci
při banálních nemocech jako je rýma, kašel,
nadýmání či běžné bodnutí hmyzem.

Fenykl obecný
(Foeniculum vulgare)

Používají se plody, jejichž silice podporují vykašlávání, uvolňují křeče, pomáhají při nadýmání a stimulují
tvorbu mateřského mléka. Nejčastěji se podává
fenyklový čaj, který je možno pít v době kojení jako
prevenci kolik u kojenců. Příznivě působí při nachlazení pro usnadnění vykašlávání a uvolnění hlenu
v dýchacích cestách.

Meduňka lékařská
(Melissa officinalis)

Voňavá meduňka s typickým citrónovým aroma slouží pro přípravu výborného čaje pro klidný spánek,
ale také jako ozdoba různých dezertů a moučníků.
Obsažené třísloviny a hořčiny pomáhají při žaludečních potížích. Spařené listy můžete použít i do
uklidňující koupele před spaním. Meduňku najdete
pro její mnohostranné účinky v řadě čajových směsí,
ale můžete ji použít i čerstvou třeba do ovocného
salátu nebo sorbetu.

Léčivé bylinky je třeba užívat vždy obezřetně
a nepouštět se do samoléčby, pokud se v nich
dobře nevyznáme. Existuje ovšem celá řada dalších
bylinek, které je možno využít v běžně prodávaných
čajových směsích. Například hluchavka pomáhá
při zánětech horních cest dýchacích nebo bolestivé
menstruaci, máte peprná usnadňuje trávení, jitrocel
pomáhá při zánětech v krku, šípek působí protizánětlivě při nachlazení, černý bez ulevuje při horečce,
mateřídouška dezinfikuje, lipový květ má antibiotické
účinky atd.

Velkou obezřetnost doporučujeme těhotným
a kojícím ženám, protože bylinky mohou mít vliv
na děložní stahy nebo na tvorbu mateřského
mléka. Nikdy bychom neměli jednu léčivku užívat dlouhodobě nebo v nadměrném množství.
Stejně tak nelze spoléhat na léčivé rostliny v případě závažných onemocnění. Pak patří léčba
výhradně do rukou lékaře a podpůrné užívání
bylinek je třeba s ním konzultovat. Nepodceňujte ani možnou alergickou reakci a při prvním
použití dobře sledujte účinky.
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Bylinky pro chuť
a pro radost
Sehnat čerstvé bylinky dnes není velký problém, prodávají se v květináčích
i ve svazcích. Nejčerstvější přísun kuchyňských bylinek vám ale zajistí vlastní
bylinková zahrádka. Nezabere moc místa, protože bylinky se používají jen
v malém množství, a můžete ji mít třeba i na balkóně.

Jak si je vybírat

Řadu prospěšných účinků mají i bylinky běžně používané v kuchyni, proto je potřeba pracovat s nimi
opatrně při přípravě stravy v těhotenství nebo u malých batolat, kdy mohou uživateli naopak i znepříjemnit život (například šalvěj, rozmarýn, dobromysl
nebo oregano), nebo dokonce uškodit.

Libeček lékařský

Kořennou chuť a vůni libečku si rádi dopřejeme na
bramborách či v masových omáčkách. Jeho používání se ale nedoporučuje těhotným ženám, protože
může vyvolat nevolnost či závrať. Jinak je výborný
nejen pro ochucení pokrmů, ale také pro své léčebné
účinky. Působí močopudně a podporuje trávení,
pomáhá proti nadýmání a pálení žáhy. Čaj z kořene
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má mít také účinky proti migréně. Koupel v nálevu
z libečkových listů působí proti pocení nohou a zklidňuje pokožku. Nejlepší je čerstvý, ale používá se
i sušený, své aroma si uchová i po usušení.

Roketa setá

Roketa (používá se i název rukola) je známá
v posledních letech i u nás jako součást zelených
salátů. Její původ je ve Středomoří a její příbuznou
je hořčice. I roketa obsahuje množství hořčičné silice,
která jí dává štiplavě pikantní příchuť. Používají se

především čerstvé listy, které mají nezastupitelné
místo v salátech a pomazánkách. Má ale kromě
chuťových i antibakteriální účinky, obsahuje hodně
vitamínu C a příznivě působí na trávení.

Kopr vonný

Nezaměnitelné aroma kopru máme rádi v omáčkách
či salátech, a to díky obsaženým éterickým olejům.
Právě proto je nejlepší jej používat čerstvý, protože
sušením i nakládáním do nálevu o část charakteristické vůně přichází. Má ale také příznivý účinek na
trávení, působí i močopudně a některé zdroje mluví
i o podpůrném účinku na tvorbu mateřského mléka.

Řapíkatý celer

Má výrazný močopudný účinek, příznivě působí na
látkovou výměnu a nervový systém. Díky tomu nám
pomůže při zlepšení metabolismu a vyplavování
toxických látek z organismu. Používáme ho do zeleninových příloh, můžeme jej dusit, zapékat a podobně.

Rozmarýn

Tato rostlinka, která porůstá jako šedozelený koberec
svahy jižní Francie, působí neobyčejně blahodárně
na náš trávicí systém. Využijeme její schopnost snížení krevního tlaku, podpory trávení a zmírnění nadýmání. Nedoporučuje se však používání rozmarýnové
silice pro těhotné ženy. Používá se jako koření na
maso a zeleninové pokrmy, čerstvý i sušený.
Tím ovšem výčet bylinek, které nám zpestří chuť
jídla a zároveň příznivě ovlivňují náš organismu,
vůbec nekončí. Česnek má antibakteriální a antimykotické účinky, medvědí česnek podporuje chuť
k jídlu a trávení, bazalka pomáhá proti nadýmání,
majoránka uvolňuje křeče, oregano má pozitivní vliv
na centrální nervovou soustavu (odtud lidový název
dobromysl).

Bylinky pro radost

Oblíbená je aromaterapie, kdy prostřednictvím konkrétních vonných olejů pozitivně
ovlivňujeme nejen svou mysl.
Název pochází ze spojení slov aroma (vůně) a terapie (léčba). Vůně na člověka velmi působí, to si
ověříte snadno sami na sobě. Jídlo, které bude vypadat sebelákavěji a přitom nelibě voní, vám asi moc
chutnat nebude. Aromatické látky v rostlinách, tzv.
silice, u nás vyvolávají různé účinky a ty pozitivní se
snažíme využít ve svůj prospěch právě prostřednictvím aromaterapie.
Většina maminek se setkala s doporučením pro
aromaterapii při porodu, kdy určité éterické oleje
uvolňují, jiné povzbuzují či naopak uklidňují. Stejně
tak můžeme využít přínos aromaterapie pro novorozence, kojence i batolata. Ať už jim chceme pomoci
s usínáním, kolikami nebo při nachlazení.
Tím nejdůležitějším je v aromaterapii éterický olej,
který je získáván z rostlinných silic, a přináší příslušnou vůni. V této podobě je můžeme pro aromaterapii
použít prostřednictvím aromalamp nebo difuzérů.
Protože se jedná o látky těkavé, během určité doby,
která se u různých éterických olejů liší, se rozptýlí do
okolí a působí na naši čichovou soustavu. Aromaterapie využívají i velmi oblíbené vonné svíčky.
Může probíhat i formou masáží, kdy je zapotřebí
éterický olej s něčím smíchat, protože jej nemůžeme
použít přímo na pokožku. Je totiž příliš koncentrovaný. Pak jej mícháme s některým rostlinným olejem –
používá se obvykle mandlový, ale také slunečnicový,
meruňkový i další typy olejů. (S vodou se éterický
olej míchat nedá.) Rostlinný olej je mnohem levnější
než olej éterický, získává se také odlišným způsobem. Do rostlinného oleje se éterický olej přidává
jen ve velmi malém procentu – po kapkách. Masážní
přípravek, který získáme přidáním éterických olejů
přidává jen ve velmi malém procentu – po kapkách.
Masážní přípravek, který získáme přidáním éterických
olejů do oleje rostlinného, využíváme hlavně pro uvolnění svalů, ale také třeba pro ošetření pokožky.
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