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ZDROWIE & SPA

SZAŁWIA MUSZKATOŁOWA Jest to roślina, którą 
Rzymianie nazywali sclarea bądź claurus, co znaczy 
„czyste”, używając jej do przemywania oczu. Wywary 
oraz mieszanki ziołowe z szałwii od wieków używane 
były przy leczeniu schorzeń i dolegliwości kobiecych. 
Wyciąg z tej rośliny poleca się jako afrodyzjak w terapii 
zapachowej.

Zastosowanie aromaterapeutyczne: w mieszan-
kach aromaterapeutycznych do masażu, kąpieli i kom-
presów. Pomocna także w stanach napięć nerwowych, 
depresji, stanach lękowych, nadciśnieniu, problemach 
przedmenstruacyjnych czy nieregularnych cyklach.

Zastosowanie kosmetyczne:  dla skóry ze stanami 
zapalnymi, przetłuszczającej się, z rozszerzonymi po-

ZESTAW ZIÓŁ NA PIĘKNĄ CERĘ  
– szałwia, rozmaryn, tymianek
Rozmaryn ma działanie ujędrniające, poma-
gające w walce ze zmarszczkami. Wspaniale 
wpływa zarówno na wgląd skóry jak i włosów 
– nadaje im piękny, jedwabisty połysk, odżywia 
je i ogranicza nadmierne przetłuszczanie. Tonik 
z rozmarynu wyśmienicie leczy trądzik. 
Ze względu na znane od wieków antyseptyczne 
i lecznicze właściwości, wyciąg z tymianku jest 
szczególnie polecany do cery przetłuszczającej 
się. Krem tymiankowy można stosować zarówno 
na dzień, jak i na noc. Oczyszcza pory i uspokaja 
skórę, przywracając jej ładny, czysty wygląd.
Szałwia działa przeciwzapalnie i dezynfekcyj-
nie. Pomaga przy gojeniu się stanów zapalnych 
oraz skutecznie leczy gardło. Zewnętrznie zale-
cana do kompresów przy cerze tłustej.

ZESTAW ZIÓŁ NA ZGRABNĄ FIGURĘ  
– lubczyk, bazylia, tymianek 
Tymianek eliminuje toksyny z organizmu oraz 
poprawia krążenie krwi w tkankach. 
Lubczyk ogrodowy z kolei jest ziołem bardzo 
korzystnym dla układu trawiennego i oddecho-
wego. Wzmacnia apetyt, leczy niestrawność, 
wzdęcia oraz gazy i kolkę. Wspomaga walkę 
z zapaleniem oskrzeli. Posiada właściwości mo-
czopędne oraz przeciwgrzybiczne, stąd zaleca 
się jego stosowanie na dolegliwości układu mo-
czowego. Lubczyk pobudza także krwawienia 
miesiączkowe i łagodzi bóle menstruacyjne. 
Jego właściwości rozgrzewające poprawiają sła-
be krążenie krwi w obrębie organizmu.

TRAWA CYTRYNOWA W Polsce ta przyprawa, zwa-
na też „palczatką cytrynowa” zyskała zainteresowanie 
dopiero niedawno. W Azji Południowej i Południowo-
-Wschodniej bez jej dodatku nie można sobie wyobra-
zić przygotowania większości smakowitych potraw. Ze 
względu na swój oryginalny smak i aromat traktowana 
jest przede wszystkim jak przyprawa. Można ją nabyć 
w postaci grubszych gałązek o lekko zielonkawym za-
barwieniu. 

Trawa cytrynowa nadaje potrawom charakterystyczny, 
lekko cytrynowy smak. Najczęściej stosujemy ją przy-
rządzając specjały z kuchni orientalnej lub śródziemno-
morskiej. Doskonale nadaje się jako dodatek do zup, ryb, 
drobiu, marynat z warzyw, dressingów do sałatek, dże-
mów, napojów i sorbetów, sosów, a także do herbaty.

rami i trądzikiem oraz dla włosów przetłuszczających się, z łupieżem i przy wypadaniu włosów, 
a także dla każdego rodzaju cery jako olejek opóźniający starzenie się skóry.

Olejek z trawy cytrynowej doskonale oczyszcza, poprawia trawienie, wspomaga i regeneruje tkankę 
łączną i więzadła, rozszerza naczynia krwionośne i wzmacnia ich ścianki (polepszając krążenie), 
a także wspomaga przepływ limfy w organizmie. Ma działanie przeciwzapalne, antygrzybiczne 
i uspokajające. W Polsce niedostępne są niestety świeże liście trawy cytrynowej, z której liści i łodyg 
pozyskać można dwa cenne olejki: cytral (70-80%) i mircen (20%). PO
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Aby zachować zewnętrzne i  wewnętrzne piękno, 
stosując naturalne metody, warto sięgnąć po zio-
ła, których walory lecznicze są zbawienne dla ciała 
i  zmysłów.  Co więcej – wybierając zdrowy styl życia 
można założyć swoją własną uprawę ziół, która jest 
łatwa i  przyjemna. Realizację pasji umożliwi marka 
Vilmorin, lider w promowaniu zdrowego stylu życia, 
która przygotowała bogaty asortyment zestawów 
ziół Beauty&SPA. Są one tak skomponowane, aby się 
wzajemnie uzupełniały. Spośród mieszanki nasion do 
wyboru mamy aż cztery: zioła do kąpieli, wzmacniające 
włosy, zioła pielęgnujące cerę, a także zioła pozwalają-
ce nam należycie dbać o zgrabną figurę.

STEWIA
Substancja zawarta w liściach ste-
wii jest 300 razy słodsza od cukru 
spożywczego. Wystarczy liście wy-
suszyć, rozdrobnić i mamy gotowy 
słodzik. Jedna łyżeczka skruszonych 
liści wystarcza do posłodzenia 1 li-
tra herbaty. Można ją gotować oraz 
stosować do marynat i wypieków. 

Ma też właściwości lecznicze – ob-
niża ciśnienie krwi, działa przeciw-
próchniczo, wspomaga utratę wagi 
poprzez zmniejszanie apetytu, jest 
zalecane przy grypie i przeziębie-
niu. Zioło to stosowane miejscowo 
na skórę poprawia jej wygląd, leczy 
trądzik, łojotok i egzemy.

Korzyści zdrowotne

Zęby i dziąsła  
Duża ilość składników mineralnych (w tym fluoru) i działanie przeciwbakteryjne sprawiają, że ste-
wia stanowi wspaniały dodatek do pasty do zębów oraz, w wersji rozcieńczonej, pełnowartościowy 
płyn do płukania jamy ustnej, pomagając zapobiegać próchnicy.

Pielęgnacja skóry  
Stosowana zewnętrznie stewia leczy trądzik, wypryski i inne choroby skóry. Zapobiega przedwcze-
snemu starzeniu. Wystarczy nałożyć kilka kropli płynnego ekstraktu na skórę i spłukać po 30 minu-
tach. Ponadto można jej używać na otarcia i rany, przyśpieszając proces gojenia. Trwające ok. 20 
sekund uczucia pieczenia ustępuje uczuciu ulgi, gdyż ból zmniejsza się znacząco.

Odchudzanie  
Stewia ma blisko zero kalorii, a do tego zmniejsza uczucie głodu i osłabia nieodparte pragnienie 
konsumowania słodyczy i tłustych pokarmów, pozwalając przez to osiągać sukcesy w odchudzaniu.

ZESTAW ZIÓŁ DO KĄPIELI  
– nagietek pomarańczowy, rumianek, 
szałwia
Przeciwbakteryjne i przeciwzapalne działanie 
nagietka wykorzystywane jest w leczeniu za-
palenia spojówek, gardła i jamy ustnej. Jest też 
pomocny przy chorobach skóry, ukąszeniach, 
wysypkach, owrzodzeniach i trudno gojących 
się ranach (również pooperacyjnych). Stoso-
wany jest przy żylakach nóg i odbytu, a także 
przy odleżynach, oparzeniach i odmrożeniach. 
Zewnętrznie stosuje się go w postaci maści na-
gietkowej, oleju i naparu z nagietka.
Napar z rumianku (stosowany zewnętrznie 
i wewnętrznie) posiada działanie przeciwza-
palne, rozkurczowe, antybakteryjne, regulujące 
trawienie, moczopędne, uspokajające i przeciw-
bólowe. Stanowi składnik wielu mieszanek i le-

ków ziołowych. W warunkach domowych znajduje szczególne zastosowanie jako bezpieczny środek 
higieniczno-leczniczy dla małych dzieci i osób starszych.

ZESTAW ZIÓŁ WZMACNIAJĄCYCH WŁOSY  
– nasturcja, rumianek, nagietek 
Napar z nasturcji stosować można dwojako, 
jako płukankę (wzmacnia i regeneruje włosy) 
lub jako spray przed suszeniem (pomaga ukła-
dać włosy, działa jak lakier). Lecznicze właści-
wości wykazują również kwiaty i liście nasturcji 
– w suszonej formie pozytywnie wpływają na 
żołądek i wątrobę, a także pobudzają wzrost 
włosów. Liście nasturcji używane są również 
w kuchni. W smaku przypominają rzodkiewkę, 
stając się często elementem sałatek. Pąki kwia-
towe nasturcji używane są również w zastęp-
stwie kaparów.
Pisząc o walorach leczniczych rumianku należy 
wspomnieć o istotnej roli tego zioła w kosmety-
ce. Przemywanie twarzy wywarem z rumianku 
kilka razy tygodniowo powoduje, że skóra staje 

się zdrowsza i bardziej miękka w dotyku. Wywar z rumianku, podobnie jak kwiaty nagietka można 
stosować też do płukania włosów (zwłaszcza tych w kolorze blond) –  włosy się rozjaśniają, stają się 
bardziej podatne na układanie oraz mają większy połysk.
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BAZYLIA CYNAMONOWA Ocimum basilicum posiada 
oryginalny, cynamonowy zapach. Jest to roślina jedno-
roczna. Świeże, suszone liście dodaje się do sałatek wa-
rzywnych i owocowych, sosów, serów oraz zapiekanek. 
Bazylia ułatwia trawienie, a napar łagodzi kaszel. Na-
daje się do całorocznej uprawy w doniczkach na para-
pecie okiennym. Działa rozkurczowo, przeciwkaszlowo 
oraz poprawia pracę nerek. Wspomaga odchudzanie. 
Dodawana do pomidorów i sera mozarella, wspomaga 
przemianę materii. Najlepsza jest świeża, gdyż suszona 
zawiera mniej witamin A i C.

BAZYLIA SIAM QUEEN Tajska odmiana bazylii o zie-
lonych liściach i purpurowych kwiatach oraz intensyw-
nym, oryginalnym zapachu, w którym wyczuwa się 
nutę cynamonu i anyżku. Świeże lub suszone liście do-
daje się do sałatek, sosów, twarogu, zapiekanek, potraw 
mięsnych i ryb. Ułatwia trawienie. Napar łagodzi kaszel, 
zalecany również przy zapaleniach dróg moczowych.

LAWENDA Lawendowa terapia. Zapach lawendy, a dokładnie 
jego właściwości sprawiły, że została okrzyknięta cudownym 
zielem. Podczas zarazy ludzie nosili przy sobie suszone główki 
lawendowych kwiatków, co miało chronić ich przed chorobą. 
Dziś posługujemy się lnianymi woreczkami z suszoną lawendą 
– trzymane w szafach i komodach nadają ubraniom i pościeli 
miły zapach, przy okazji odstraszając mole. Kwiaty lawendy 
wykorzystuje się również do produkcji olejku mającego za-
stosowanie w aromaterapii, który: - działa przeciwzapalnie; 
- łagodzi bóle głowy; - zmniejsza dolegliwości miesiączkowe 
(działa rozkurczowo); - może obniżać ciśnienie i zapobiegać 
kołataniu serca; - łagodzi nudności; - wtarty w skórę (np. 
zmieszany z suszonym majerankiem) łagodzi bóle reumatyczne 
oraz spowodowane naciągnięciem i nadwyrężeniem mięśni. 
Przyspiesza też gojenie ran i zmniejsza podrażnienia po uką-
szeniach owadów. 

OREGANO GRECKIE  charakteryzuje się ostrym, bardziej inten-
sywnym smakiem niż oregano pospolite (lebiodka). Ma drob-
niejsze liście i jest rośliną wieloletnią. Trudno wyobrazić sobie 
kuchnię włoską bez oregano. Jest wręcz nieodzowne do pizzy, 
spaghetti, sosów, sałatek i zapiekanek. Nadaje się też świetnie 
do potraw z jaj, sera i warzyw. Napar z ziela działa przeciw-
zapalnie. Dodatkowo, jak wiele ziół stosowanych w kuchni, 
oregano ma zbawienny wpływ na nasz cały układ trawienny 
i pokarmowy. Zwiększa ono produkcję śliny, soku żołądkowego 
i żółci. Pobudza apetyt, działa wiatropędnie oraz, co ważne, 
wiąże szkodliwe produkty przemiany materii, dzięki czemu 
odtruwa organizm. Napar z oregano jest stosowany w leczeniu 
dolegliwości związanych z chorobą wrzodową jelit i dwunast-
nicy, niedoczynnością wątroby oraz przy wszelkich zatruciach 
pokarmowych i nadmiernej fermentacji jelit.

BAZYLIA FLORAL SPIRES Bazylia o aromacie any-
żowym. Niska odmiana wyhodowana z myślą o atrak-
cyjnych kwiatach. Tworzy gęste liście w typie bazylii 
tajskich. Liście są smaczne, o anyżowym aromacie. 
Nadaje się do uprawy na parapecie w mieszkaniu, jak 
i do posadzenia w ogrodzie.

BAZYLIA CZERWONA Bazylia ta ma ciemnopurpuro-
we liście, co nadaje jej wyjątkowo dekoracyjny wygląd. 
Jest doskonałą przyprawą do sosów, sałatek, zup, po-
traw z drobiu, wieprzowiny, owoców morza, twarogów, 
jaj, omletów oraz masła ziołowego. Używa się jej także 
do aromatyzowania octu, oliwy i oleju. Najbardziej zna-
ne danie, którego jest podstawą, to włoskie pesto. Liście 
można mrozić, suszyć albo przechowywać w oliwie 
z solą lub w samej soli.

JAPOŃSKA MIESZANKA ZIÓŁ  
Liście Amaranthusa Callaloo mogą być gotowane i używane 
w taki sam sposób jak szpinak. Młode liście i łodygi stanowią 
składnik sałatek. Kapusta Tatsoi posiada dość ostry smak, 
przypominający trochę smak rzodkiewki i kalarepy. Bywa 
wykorzystywana głównie jako składnik sałatek warzywnych. 
W smaku kapusty Mizuna wyczuwa się pikantną goryczkę, 
ale łagodniejszą niż np. w przypadku rukoli. Mizunę można jeść 
w sałatkach, dusić, gotować na parze oraz oczywiście smażyć 
w woku. W czasie obróbki termicznej traci niemalże połowę 
swojej objętości. Kapusta sitowata nazywana jest także ka-
pustą sarepską lub gorczycą sarepską. Z jej nasion wytwarza się 
wysokiej jakości olej, który ma zdolność pochłaniania wszelkich 
zapachów. Przede wszystkim jest jednak wykorzystywana do 
produkcji musztardy oraz jako przyprawa.

MIĘTA to roślina głównie kosmetyczna, zawarty w jej zielu 
mentol jest podstawowym surowcem do produkcji pasty 
do zębów, płynów do ust, kremów do masażu, dodatków do 
kąpieli i innych kosmetyków. Napar mięty pobudza czynności 
trawienne żołądka i poprawia apetyt. Polecana jest w skurczach 
żołądka, kolce jelitowej, chorobach wątroby i dróg żółciowych 
(kamicy żółciowej, żółtaczce). Ze względu na działanie uspo-
kajające pomocna w leczeniu bezsenności, migreny, nerwobóli 
i drgawek nerwowych. Działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, 
bywa więc pomocna w dolegliwościach menstruacyjnych. Ba-
dania potwierdziły skuteczność mięty pieprzowej w łagodzeniu 
objawów Zespołu Jelita Drażliwego. Potwierdzono również 
właściwości dezynfekujące i lekko znieczulające. Napar z mięty 
może być stosowany na obrzęki i owrzodzenia oraz bóle ucha. 
Napar z mięty używany jest również do płukania ust w sta-
nach zapalnych jamy ustnej oraz dla odświeżenia oddechu.  

RODZYNEK BRAZYLIJSKI W Polsce ze względu na warunki 
klimatyczne uprawia się rodzynek brazylijski jako roślinę jedno-
roczną, z rozsady, często w charakterze rośliny ozdobnej. Owoc 
spożywany może być na surowo (bez niejadalnej otoczki), 
zasuszony lub duszony w słodkim sosie. Ma słodko-kwaśny 
smak z uwagi na zawartość glukozy i witaminy C. Suszone 
owoce niewiele różnią się smakiem od rodzynek z winogron, 
w związku z czym mają podobne zastosowanie. Są nieco mniej 
słodkie, ale można temu zaradzić zalewając je przed suszeniem 
wrzącym syropem (szklanka cukru na szklankę wody) i gotując 
w nim przez 5-10 minut. 

BAZYLIA PICCOLINO Bardzo kompaktowa odmiana 
bazylii o silnym aromacie, idealna do uprawy w do-
niczkach. Wykorzystywana zwłaszcza jako przyprawa 
do oryginalnego Pesto. Jej delikatne liście mogą służyć 
jako ozdoba potrawy oraz deseru. 

BAZYLIA CYTRYNOWA Żucie liści bazylii cytrynowej 
odświeża oddech. Roślina przyprawowa, z powodu 
cytrusowego aromatu używana zwłaszcza do przypra-
wiania dań z ryb i owoców morza. Jest to popularna 
przyprawa w kuchniach Azji Południowej i Południo-
wo-Wschodniej. Zawiera olejek eteryczny o właści-
wościach wykrztuśnych (przeziębienia), znaczne ilości 
potasu, fosforu, magnezu i wapnia. Wzmaga apetyt, 
poprawia działanie wątroby i woreczka żółciowego, 
wpływa korzystnie na układ trawienny i samopoczucie.

CZOSNEK NIEDŹWIEDZI posiada właściwości lecznicze, 
gdyż zawiera (podobnie jak czosnek pospolity i inne gatunki 
czosnków) lotne związki siarkowe odgrywające ważną rolę 
w procesie przemiany materii. Ponadto w jego skład wchodzi 
też potas, mangan i cynk. Czosnek niedźwiedzi obniża ciśnie-
nie krwi, zapobiega miażdżycy i wpływa pozytywnie na pracę 
serca. Pobudza wydzielanie soków trawiennych i pracę układu 
pokarmowego. Ma również działanie oczyszczające i odtru-
wające organizm oraz działanie antybiotyczne. Wspomaga 
zapobieganie nowotworom złośliwym. Jego silne działanie 
bakteriobójcze pomaga w leczeniu chorób górnych dróg od-
dechowych, gdyż oprócz zabijania bakterii, czosnek pobudza 
wydzielanie śluzu w oskrzelach. Jeśli ma być stosowany do 
pobudzenia procesów trawiennych, to najlepiej jest go zebrać 
na początku pory kwitnienia. 

MIESZANKA JADALNYCH ZIÓŁ I KWIATÓW  
Pysznogłówka smakowita jest nie tylko jej nazwa, ale 
również kwiaty i liście, które wykorzystuje się do ozdabiania 
sałatek, aromatyzowania win i nalewek. Z suszonych liści 
parzy się herbatki. Liście pysznogłówki mają też zastosowanie 
kulinarne - używane są do herbat ziołowych m.in. herbaty earl 
grey i sałatek warzywnych i owocowych. Nagietek lekarski 
zewnętrznie stosuje się zwykle alkoholowe i olejowe wyciągi 
z kwiatów nagietka, ponieważ podstawowe związki czynne nie 
rozpuszczają się w wodzie. Podaje się je w różnych uszkodze-
niach skóry. Stosuje się również na błony śluzowe jako środek 
przeciwzapalny i bakteriobójczy. Z nasion pachnotki otrzy-
muje się tzw. olej perilla, wykorzystywany głównie do celów 
technicznych oraz w kosmetyce i lecznictwie. Suszone liście 
stanowią świetną przyprawę do ryżu i innych potraw, w kiszone 
lub świeże owija się onigiri lub smażone mięso. 

OSTROPEST PLAMISTY Kosmetyki zawierające w swoim 
składzie olej z ostropestu pomagają m.in. w zmniejszaniu po-
drażnień skóry, rozjaśniają cerę i poprawiają zdolności regenera-
cyjne skóry. Obecnie zła dieta (konserwanty, środki chemiczne 
w żywności) oraz nadużywanie alkoholu, kawy i tytoniu 
poważnie upośledzają pracę wątroby u wielu ludzi. Ostropest 
jest jednym z najsilniejszych ziół potrafiących wspomóc oczysz-
czanie wątroby i zneutralizować toksyny. 

BAZYLIA GRECKA MINETTE Roślina przyprawowa 
o kulistym kształcie i pachnących liściach, które w świe-
żej lub suszonej postaci dodaje się do sałatek, sosów, 
twarogu, zapiekanek, potraw mięsnych i ryb. Bazylia ta 
ułatwia trawienie, a napar z niej łagodzi kaszel. Zaleca-
na również w przypadku zapalenia układu moczowego.

PASJA I ZDROWIE  
– NATURALNIE RAZEM
Bez ziół trudno się obejść – dodają życiu uroku i  smaku, a  ich 
uprawa może stać się prawdziwą pasją. Domowa hodowla jest 
łatwa i przyjemna, a pozyskane rośliny mają walory lecznicze, 
zapachowe i przyprawowe. Marka Vilmorin, lider w promowa-
niu zdrowego stylu życia przygotowała bogaty asortyment 
ziół do uprawy w ogródkach i doniczkach. W ofercie znajduje 
się kilka odmian aromatycznej bazylii, pozwalających np. wspo-
móc przemianę materii (bazylia cynamonowa) czy odświeżyć 
oddech (bazylia cytrynowa) albo udekorować potrawy (Pic-
colino). Warto odkryć lawendę – jej zapach uspokaja, łagodzi 
bóle głowy i  przyspiesza gojenie ran. Chroni też nasze szafy 
przed gryzącymi intruzami. Nie można zapomnieć o poprawia-
jącej apetyt mięcie – mentol łagodzi stany zapalne jamy ustnej, 
a świeży aromat wzbogaca desery i sałatki.  
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