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ZIOŁA HAMUJĄCE LAKTACJĘ 

SZAŁWIA LEKARSKA (SALVIA OFFICINALIS L.) 
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SUROWIEC FARMACEUTYCZNY: liść szałwii (Folium Salviae) 
 

SUBSTANCJE CZYNNE: olejek eteryczny 1,5-2,5% (alfa-tujon – do 50%, beta-tujon – 3-

8% [salwiol = tujon = tanaceton], 1,8-cyneol = eukaliptol – 15%, kamfora – 8%), 

kwasy fenolowe (kwas rozmarynowy 2-6%, kwas chlorogenowy, kwas kawowy), 

flawonoidy 1-3% (apigenina, luteolina), garbniki 13-40%, diterpen – karnozol = 

pikrosalwina 0,4%, triterpen – kwas ursolowy 2-3%, kwas oleanolowy, kwas 

fumarowy 0,1%, fitosterole, germanikol (triterpen), kwas karnozowy (diterpen), 

rosmanol (diterpen) 
 

DZIAŁANIE: Substancje czynne zawarte w szałwii zmniejszają wydzielanie mleka, 

potu i łoju. Neurotoksyczność u płodu i oseska. Przechodzi do mleka. Mogą 

spowodować zaburzenia psychiczne u karmionego noworodka. Możliwe poronienie. 
 

DAWKOWANIE: według komisji E dawki dobowe doustne wynoszą: liść w naparach 4-6 g; 

olejek 0,1-0,3 g; nalewka 2,5-7,5 g. 2 szklanki dziennie (1,5 łyżeczki/250 ml) przez            

1 tydzień). Preparaty szałwii mogą być zalecane kobietom w każdej fazie 

przekwitania. Nie powinny natomiast być polecane kobietom ciężarnym i 

karmiącym ze względu na obecność tujonu. 
 

Przy dłuższym podawaniu przetworów z szałwii i w nadmiernych dawkach może dojść 

do zatrucia organizmu (otępienie, drgawki, nudności, bóle i zawroty głowy). 
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ZIOŁA HAMUJĄCE LAKTACJĘ 
OLCHA CZARNA (ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN.) 

4 



SUROWIEC FARMACEUTYCZNY: pączki liściowe i pączki kwiatowe 

(męskie i żeńskie) olchy (Gemmae Alni) 
 

SUBSTANCJE CZYNNE: fitosterole (beta-sitosterol, taraksasterol), 

fitohormony, trójterpeny (lupeol, betulina, kwas betulinowy), 

garbniki, flawonoidy (rutyna, hiperozyd, kwercetyna, kemferol), 

kwas elagowy, kwas pirokatechowy, żywica, olejek eteryczny, 

brewofolina (pochodna kwasu elagowego), witaminy (C, PP, P, B3, 

B5, B8, B11, B1, B2, A, E, F), fitoncydy triterpenowe, kwas 

taninowy, kwas ferulowy, kwas galusowy, kwas chlorogenowy 
 

DZIAŁANIE: estrogenne, antyandrogenne, regulujące gospodarkę 

hormonalną, przeciwmiażdżycowe, przeciwbakteryjne, 

przeciwroztoczowe, przeciwkrwotoczne (hamujące krwawienia), 

przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe, przeciwtrądzikowe, 

uspokajające, przeciwzapalne, przeciwwysiękowe, moczopędne, 

przeciwobrzękowe, przeciwreumatyczne, przeciwalergiczne, 

przeciwbiegunkowe, rozkurczowe, hamujące nadmierne krwawienia 

miesiączkowe, zmniejszające wydzielanie mleka. Może działać 

korzystnie przy łuszczycy i chorobach autoimmunologicznych. 

Wymiata wolne rodniki i nadtlenki. 
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ZASTOSOWANIE: choroby ginekologiczne (upławy, nadżerki, zapalenie przydatków, 
nieregularne, bolesne i nadmierne krwawienia miesiączkowe), 
hiperandrogenizm u kobiet, niedobór testoteronu, nadmiar prolaktyny i 
progesteronu, miażdżyca, trądzik, w tym również sterydowy i androgenny, 
hirsutyzm (wirylizm), mlekotok, reumatyzm, bóle różnego pochodzenia, 
choroby gorączkowe, nieżyt przewodu pokarmowego, biegunka, nieżyty układu 
oddechowego, zapalenie nerek z krwiomoczem, choroba wrzodowa, hemoroidy, 
brodawczaki jelita grubego (+ glistnik jaskółcze ziele 1:1 - odwar), zatrucia, 
choroby alergiczne, obrzęki, przewlekłe schorzenia skórne, stany zapalne 
gardła, nosa i języka, bolesne nadżerki w jamie ustnej, choroby 
zakaźne.  Zewnętrznie (płukanki, okłady, przemywanie): trudno gojące się rany, 
ropnie, łojotok, wyprysk, atopowe zapalenie skóry, wirusowe choroby skóry, 
trądzik, łuszczyca, toczeń, liszaje, liszajce, owrzodzenia, nadżerki 
ginekologiczne, stany zapalne oczu (powiek, spojówek, rogówki, białkówki, 
gruczołów łzowych), wypadanie włosów, rozdwajanie końcówek włosów, brak 
połysku włosów, przedwczesne siwienie włosów (odwar). Stosowanie 
zewnętrzne skojarzyć z zażywaniem doustnym preparatów olchy. 

 

DAWKOWANIE: Napar: 2 łyżki pączków liściowych lub kwiatowych zalać 2 
szklankami wrzącej wody, odstawić na 20 minut, przecedzić. Pić 3-4 razy 
dziennie po 200 ml. Stosować również zewnętrznie. 

 
Odwar: 3 łyżki pączków olchy oraz 2 łyżki szyszeczek olchowych (stare 
zdrewniałe kwiaty żeńskie olchy) zalać 3 szklankami wody, gotować 5 minut, 
odstawić na 30 minut, przecedzić. Pić 2-4 razy dziennie po 200 ml. Stosować 
zewnętrznie na skórę i włosy. Włosy (przedwcześnie siwiejące, wypadające, 
łamiące się, bez połysku) płukać co 5-7 dni lub wcierać we włosy. 
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5-15 kropli dziennie 
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ZIOŁA HAMUJĄCE LAKTACJĘ 

ORZECH WŁOSKI (JUGLANS REGIA L.) 
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SUROWIEC FARMAKOPEALNY: liść orzecha (Folium Juglandis) 

SUBSTANCJE CZYNNE: olejek eteryczny 0,03%, juglon (nucyna, nucin), 

oksynaftochinon, hydrojuglon, garbniki (nucytanina, nucitannin) ok. 

10%, juglandyna (goryczka, alkaloid), inozyt (inozytol = nucit) 0,3%; 

flawonoidy (ok. 3,4%) – kwercetyna, hiperozyd, kemferol (3-4%); 

kwas galusowy, p-kumarowy, elagowy, jabłkowy, kawowy (0,1%), 

chlorogenowy. Juglon (alfa- i beta-) jest naftochinonem. Popiół od 

5,2 do 10%. Świeże liście zawierają ok. 0,85-1% witaminy C (czasem 

nawet więcej do 1,5%). Naowocnia zawiera do 25% garbników i do 

3% witaminy C (kwasu askorbinowego).  

DR MADAUS (1935 r.) zaleca orzech włoski przy skrofulozie (zołzach), 

jako lek czyszczący krew i pobudzający przemianę materii. W 

leczeniu chorób skórnych, w tym grzybic, trądziku, opryszczki. 

Pomocny w leczeniu białych upławów, zapalenia żołądka, 

reumatyzmu, nieżytów jelit, zaburzeń miesiączkowania (gdy na 

początku okresu występują czarne skrzepy i grudki krwi), 

mlekotoku (do hamowania laktacji), zatruć rtęcią. Do płukania 

jamy ustnej przy zapaleniu dziąseł, osłabieniu zębów, skłonności do 

próchnicy. Wskazany przy osłabieniu kości i zapaleniu spojówek (do 

okładów na oczy). 
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ZIOŁA HAMUJĄCE LAKTACJĘ 

SIARCZAN MAGNEZU I SIARCZAN POTASU 

Magnesium sulfuricum (Magnesiumsulfat, Bittersalz, Sulfate de 
magnesium, Magnesium sulfate, Epsom Salz, Englisches Salz, 
Sedlitz-Salc, Sal catharticum) zwana także solą angielską (Sal 
anglicum) i solą gorzką, posiada wzór sumaryczny MgSO4 
(bezwodna; anhydrous) lub MgSO4+7H2O (uwodniona; Magnesium 
sulfuricum crystallisatum). 

U kobiet w czasie laktacji, podany siarczan magnezu 
zmniejsza ilość wydzielanego mleka, zmniejsza obrzęk 
piersi. Jeżeli obrzęk piersi jest połączony z bólem – siarczan 
magnezu łagodzi je. Pomocny w mlekotoku, jednak trzeba 
uważać, aby nie wywołać przedawkowania i zupełnego zatrzymania 
wydzielania mleka. Siarczan magnezu powoduje rozkurcz 
przewodów żółciowych i ułatwia uwalnianie żółci, ale jednocześnie 
zmniejsza produkcję żółci (nie działa żółciotwórczo lecz tylko 
żółciopędnie). 

Kalium sulfuricum podany w czasie laktacji zmniejsza ilość 
wydzielanego mleka. Podobnie jak siarczan magnezu nadaje się 
do przerywania laktacji, hamowania mlekotoku i łagodzenia 
obrzęku oraz stanu zapalnego gruczołu mlekowego. Jest to 
silne Antigalacticum. 
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ZIOŁA POBUDZAJĄCE LAKTACJĘ 

ANYŻ GWIAZDKOWATY (ILLICIUM VERUM HOOKER) 
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SUROWIEC FARMAKOPEALNY: owoc anyżu gwiazdkowatego (Fructus 

Anisi stellati) 
 

SUBSTANCJE CZYNNE: 5-9% olejku eterycznego (zgodnie z Pharm. Europ. 

min. 7%), w którym jest 80-90% trans-anetolu (wg Farmakopei 

Europejskiej przynajmniej 86% trans-anetolu w olejku eterycznym); 

ponadto olejek zawiera estragol, czyli metylochawikol 0,6-6,6%, 

foenikulinę (1-(3-Methylbut-2-enyloxy)-4-((E)-prop-1-enyl)-benzene), 

felandren, safrol, terpineol, flawonoidy (rutozyd), fenolokwasy 

(protokatechowy, kwas anyżowy), depsydy (gallokatechiny, estry kwasu 

kawowego) (Rimpler 1999;  Hiller i Melzig 2010; Wichtl 2010), tłuszcze (ok. 

20%), sporo kwasu szikimowego; popiół ok. 5% (Hagers 1909, 1938; Dewick 

2009) 
 

DZIAŁANIE FITOFARMAKOLOGICZNE: rozkurczowe, wiatropędne, pobudzające 

wydzielanie soków trawiennych i procesy trawienia oraz wchłaniania 

substancji odżywczych, mlekopędne, fungistatyczne, bakteriobójcze, 

wykrztuśne i przeciwkaszlowe 
 

WSKAZANIA: zakażenia i stany zapalane układu oddechowego (kaszel, 

chrypka, zapalenie tchawicy i krtani, zapalenie oskrzeli i opłucnej), 

infekcje bakteryjne i grzybicze przewodu pokarmowego; niestrawność; 

niedostateczne wydzielanie mleka 
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ZIOŁA POBUDZAJĄCE LAKTACJĘ 

KOPER WŁOSKI (FOENICULUM VULGARE MILLER) 
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SUROWIEC FARMAKOPEALNY: owoc kopru włoskiego (Fructus Foeniculi) 

SUBSTANCJE CZYNNE: olejek eteryczny 2-6% (a w nim anetol 60-90%, d-fenchon – 
12-20%, alfa-pinen 1,8-4,7%, limonene – do 2,5%, gamma-terpinen 1%, safranol 
3,8%, karwakrol 1,3%, aldehyd anyżowy 2,4%, cytral 2%), tłuszcze (ok. 10%), 
białka (ok. 20%), cukry redukujące (ok. 5%), skrobia (ok. 14%), kumarynowce 
(furanokumaryny [bergapten, psoralen], skopoletyna), flawonoidy 
(kwercetyna, kemferol), sole mineralne (7-9%), fitosterole (stigmasterol), 
substancje fenolowe (kwas hydroksycynamonowy, kwas chinowy, mono i 
diglikozydy flawonoidowe). Anetol i dianetol mają właściwości 
estrogenne. W owocach jest obecny aldehyd anyżowy i kwas anyżowy o 
działaniu przeciwdrobnoustrojowym i pobudzającym wydzielanie soków 
trawiennych. 

DZIAŁANIE FITOFARMAKOLOGICZNE: Alkoholowy wyciąg z owoców oraz olejek 
koperkowy zażywane przez dłuższy czas mogą wzmagać miesiączkowanie i 
oddziałują estrogennie oraz antyandrogennie. Olejek i nalewka wcierane 
w skórę blokują działanie androgenów, co tłumaczy korzystny wpływ 
przedwojennych preparatów na porost i stan włosów. Estrogenny wpływ olejku 
koprowego i nalewki koperkowej mogą uwyraźnić się nie tylko w cyklu 
miesiączkowym, ale także w poprawieniu (udelikatnieniu, lepszym nawilżeniu) 
wyglądu skóry i w łagodniejszym usposobieniu. Nalewka i olejek koperkowy 
wzmagają u zwierząt produkcję mleka i zaostrzają objawy rui. Zażywane 
doustnie działają wykrztuśnie i ułatwiają oczyszczanie nabłonka dróg 
oddechowych z zalegającego śluzu oraz zanieczyszczeń. Wyciągi alkoholowe i 
sam olejek koperkowy mają wyraźne działanie grzybobójcze i 
fungistatyczne, ponadto antybakteryjne i przeciwgnilne. Hamują 
fermentację w jelitach, zapobiegają atonii jelit, bezsoczności żołądka i 
zaparciom. Wcierane w skórę dają efekt rozgrzania i zmniejszenia wrażliwości 
na ból. Olejek eteryczny i nalewka pobudzają psychicznie. 
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WSKAZANIA: zaburzenia trawienne, atonia przewodu 

pokarmowego, brak apetytu, spowolniona przemiana 

materii; stany zapalne i infekcje układu oddechowego i 

zatok, kaszel; chrypka, krztusiec, dychawica oskrzelowa; 

słaba laktacja i nieregularne miesiączkowanie; 

hiperandrogenizm u kobiet; trądzik androgenny; łojotok; 

suchość skóry; łysienie androgenne (doustnie i 

zewnętrznie preparaty olejkowe i nalewkowe z owocu 

kopru); stany depresyjne. Grzybice układowe i skórne 

(wcieranie i doustne stosowanie) 

PRZECIWWSKAZANIA: ciąża 
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CIEKAWOSTKI: Zastosowanie kopru w lecznictwie opisał Dr 
Czarnowski (1905 r.). W XIX wieku owoc kopru uważano za środek 
pobudzający, moczopędny, wzmacniający trawienie, roztwarzający 
śluz w plwocinach, wiatropędny i mlekopędny. Używano w 
leczeniu osłabienia żołądka i jelit, w zapobieganiu kolek, przy 
wzdęciach i nieżytach przewodu pokarmowego. Mieszano z owocem 
anyżu i kminkiem dla wzmocnienia efektu leczniczego. Leonard De 
Verdmon Jacques (1927 r.) również przypisał koperkowi 
właściwości mlekopędne i pędzące wiatry. Dr Rudolf Franck 
(1939 r.) Fructus Foeniculi poleca jako carminativum (środek 
usuwający wzdęcia), nawet dla małych dzieci w dawce doustnej 0,2-
2 g kilka razy dziennie lub w naparach 5-15 g rozdrobnionych 
owoców na 100 ml wrzącej wody. Zwiększa wydzielanie mleka i 
działa wykrztuśnie. 

Dr Różański podaje recepturę na pobudzenie laktacji (informacyjnie) 

Rp. Species galactopaeae 
Fructus Foeniculi 50,0 (owoc kopru)  
Fructus Anisi 10,0 (owoc anyżu)  
Herbae Melissae 20,0 (ziele lub liść melisy)  
Rhizoma Polypodii 20,0 (kłącze paprotki słodkiej) 
Zioła wymieszać. Pić napar filiżankami kilka razy dziennie                     
(1 łyżeczka mieszanki na filiżankę wrzątku). 
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ZIOŁA POBUDZAJĄCE LAKTACJĘ 
TRYBULA OGRODOWA (ANTHRISCUS CEREFOLIUM (L.) HOFF.) 
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SUROWIEC: nasiona i ziele trybuli (Semen et Herba 

Cerefolii) 
 

SUBSTANCJE CZYNNE: olejek eteryczny (bogaty w 

metylochawikol, anetol, dimery anetolu o działaniu 

estrogennym), kumaryny, poliacetyleny, sitosterol, 

trójterpeny 
 

DZIAŁANIE I ZASTOSOWANIE: napar z ziela i nasion 

trybuli działa moczopędnie, żółciopędnie, 

rozgrzewająco, stymulująco psychicznie, trawiennie i 

rozkurczowo. Zapewnia codzienne wypróżnianie. Jest 

środkiem mlekopędnym, napotnym i czyszczącym 

krew. Wykazuje wyraźną aktywność wykrztuśną i 

przeciwastmatyczną. Zapobiega zastojom żółci. 
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ZIOŁA POBUDZAJĄCE LAKTACJĘ 

BIEDRZENIEC ANYŻ (PIMPINELLA SAXIFRAGA L.) 
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SUROWIEC FARMAKOPEALNY: owoc anyżu (Fructus Anisi) 

SUBSTANCJE CZYNNE: olejek eteryczny jest trans-anetol (ok. 80-
85%), ponadto zawiera cis-anetol, dianetol, estragol 
(metylochawikol), p-,etoksyfenyloaceton, beta-kariofilen, kwas 
anyżowy, aldehyd anyżowy, kumaryny (umbeliferon, skopoletyna), 
kwasy fenolowe (kwas chlorogenowy, kwas chinowy), beta-
amyryna, stigmastrerol, glikozydy flawonoidowe (kwercetyna, 
rutyna, luteolina, izo-orientyna, izowiteksyna, apigenina) 

DZIAŁANIE: surowiec, a dokładniej zawarty w nim olejek eteryczny 
pobudza ruch nabłonka rzęskowego oraz wydzielanie śluzu w 
gardle, krtani i tchawicy. Powoduje to rozrzedzenie zalegającej w 
drogach oddechowych wydzieliny i pobudzenie odruchu 
wykrztuśnego, co ułatwia oczyszczanie dróg oddechowych. Wyciągi 
z surowca pobudzają również czynność wydzielniczą w przewodzie 
pokarmowym i dodatkowo zmniejszają napięcie mięśni gładkich 
jelit. To powoduje, że owoce anyżu są stosowane jako środek 
wiatropędny. Medycyna tradycyjna wykorzystuje owoc 
anyżku jako surowiec wzmacniający laktację i nadający 
mleku właściwości wiatropędne. 

PRZECIWWSKAZANIA: choroba wrzodowa żołądka, ostre choroby 
nerek 20 



ZIOŁA POBUDZAJĄCE LAKTACJĘ 

ANETOL – JAK DZIAŁA? 

21 

ANETHOL to 1-metoksy-4-(-propenyl) benzol, C10H12O, para-

metoksypropenylobenzen; bezbarwne lub białe płatki o temp. 

topnienia ok. 22 °C. Temperatura wrzenia około 235 °C. W 

formie trans- jest składnikiem olejku anyżowego. Rozpuszcza 

się w alkoholach, benzenie, eterze, chloroformie. 

Nierozpuszczalny w wodzie. W gorącej wodzie bardzo słabo 

rozpuszczalny. Otrzymywany jest z olejku anyżowego lub 

syntetycznie z p-krezolu. Anetol pod względem 

chemicznym jest fenolem. Dimerem anetolu jest 

dianetol, o silnych właściwościach 

estrogennych. 

Anetol działa przeciwbólowo, sekretolitycznie (rozluźniająco na śluz), wzmaga 

czynności sekrecyjne błony śluzowej, antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo, 

wiatropędnie i przeciwfermentacyjnie. Pobudza ruchy migawkowe nabłonka 

układu oddechowego. Rozszerza oskrzela i oskrzeliki. Posiada wpływ 

znieczulający i rozkurczowy na mięśnie gładkie. Pobudza trawienie. Jest 

środkiem mlekopędnym. Przechodzi do mleka i oddziałuje na 

niemowlęta (wpływ wiatropędny i trawienny). Działa wykrztuśnie. 

Anethol hamuje wytwarzanie mykotoksyn przez grzyby z rodzaju Aspergillus. 

Odgania roztocze i owady, a przy kontakcie bezpośrednim zabija je. 



ZIOŁA POBUDZAJĄCE LAKTACJĘ 

KMINEK ZWYCZAJNY (CARUM CARVI L.) 
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SUROWIEC FARMAKOPEALNY: owoc kminku (Fructus Carvi) 

SUBSTANCJE CZYNNE: owoce zawierają do 7% olejku eterycznego (karwonu 
(ok. 50%) i limonenu (około 40%), pinenu, cymolu, ponadto z alkoholi 
terpenowych) i do 20%  tłuszczów, do 20% białek, ponadto garbniki, 
kumaryny (umbeliferon - 7-hydroksykumaryna, skopoletyna - 6-
metoksy-7-hydroksykumaryna, herniaryna - 7-metoksykumaryna) i 
flawonoidy, głównie kempferol, izoramnetyna i kwercetynę 

DZIAŁANIE: rozkurczowo, wiatropędnie, żółciotwórczo, żółciopędnie, 
moczopędnie, napotnie, mlekopędnie, przeciwzapalnie, uspokajająco, 
kardiotonicznie, wykrztuśnie, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, 
przeciwroztoczowo, przeciwtrądzikowo i przeciwwirusowo. Pobudzają 
wydzielanie śliny, soku żołądkowego, soku trzustkowego i soku 
jelitowego. Hamują procesy fermentacji i gnicia. Wykazują wyraźny 
wpływ przeciwropny.  Zwiększa przepływ krwi przez nerki i rozszerza 
tętniczki nerkowe, zwiększa przepuszczalność śródbłonków 
nerkowych. Pobudza akcję serca, rozszerza drogi oddechowe 
ułatwiając oddychanie, rozwadnia wydzielinę śluzową (działanie 
mukolityczne).  Pobudza krążenie obwodowe. 

Wodny i alkoholowy wyciąg z owoców kminku działa pobudzająco na 
wydzielanie śliny, soku żołądkowego, jelitowego i trzustkowego. 
Wpływ żółciopędny jest słabo zaznaczony. Wyraźnie wpływa 
wiatropędnie i rozkurczowo, ponadto mlekopędnie. Zwiększa ilość 
kwasu solnego w soku żołądkowym. Lotne składniki przenikają do 
mleka kobiety i wpływają stymulująco na czynności przewodu 
pokarmowego karmionego mlekiem niemowlęcia. 
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ZIOŁA POBUDZAJĄCE LAKTACJĘ 

RUTWICA LEKARSKA (GALEGA OFFICINALIS L.) 
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SUROWIEC FARMAKOPEALNY: ziele rutwicy (Herba Galegae) 

SUBSTANCJE CZYNNE: alkaloidy (galeginę, hydroksygaleginę, 
peganinę), glikozyd flawonoidowy - galuteolinę, flawonoidy 
(luteolinę, kwercetynę, kempferol, izoramnetynę), saponiny, 
czterocukier - stachiozę, garbniki, gorycze, sole mineralne i 
witaminy 

DZIAŁANIE: napotne, przeciwgorączkowo, żółciopędnie, moczopędnie, 
mlekopędnie i hipoglikemicznie (obniżają stężenie glukozy we 
krwi) 

DAWKOWANIE: Nalewka 1:5 – Tinctura Galegae (30 kropli 3 razy 
dziennie), macerat ze świeżej rośliny – Maceratio Galegae (2 łyżki 
ziela mielonego na 150 ml wody chłodnej przegotowanej, 
pozostawić na 6 godzin, przecedzić, pić 3 razy dziennie po 50 
ml), sok z rutwicy – Succus Galegae recens (10 ml 3 razy 
dziennie) pobudzają laktogenezę i wydzielanie mleka w 
czasie laktacji. Obniżają podwyższony poziom cukru we krwi. 
Działają moczopędnie. Wartościowa w leczeniu cukrzycy. 
Ponadto dla matek karmiących. Dla osesków bezpieczny 
środek, stymuluje trawienie. U zwierząt rutwica może 
zwiększyć produkcję mleka nawet o 30%. W medycynie ludowej 
i fitoterapii oficjalnej jest to wypróbowany i pewny w działaniu 
środek mlekopędny i przeciwcukrzycowy. 
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ZIOŁA POBUDZAJĄCE LAKTACJĘ 

WERBENA POSPOLITA (VERBENA OFFICINALIS L.) 
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SUROWIEC FARMAKOPEALNY: ziele lub liść werbeny 
(Herba, Folium Verbenae) 

 

SUBSTANCJE CZYNNE: glikozydy irydoidowe (ok. 0,5%): 
verbalina, hastatozyd, dwuhydrokornina (dihydrocornin); 
fenyloetanoidoglikozydy – do 0,8% (verbaskozyd, 
izoverbaskozyd, martynozyd); flawonoidy (luteolina, 
apigenina, akacetyna, akacetyno-7-O-dwuglukuronid); 
fitosterole, trójterpeny, olejek eteryczny, fenolokwasy 

 

DZIAŁANIE: sekretolitycznie, przeciwkaszlowo, 
antybakteryjnie, przeciwwirusowo, silnie przeciwzapalnie i 
immunostymulująco. Pobudza skurcze macicy.  

 

W MEDYCYNIE LUDOWEJ Szwajcarii werbena stosowana 
jest dla pobudzenia laktacji, jako środek moczopędny i 
przeciwreumatyczny. 

 

WSKAZANIA: osłabienie w przebiegu chorób zakaźnych, grypa, 
angina, przeziębienie, nieżyt oskrzeli, kaszel, reumatyzm, 
artretyzm, dychawica oskrzelowa, stany zapalne układu 
moczowego, skąpa laktacja. Choroby wirusowe. Obniżona 
odporność na infekcje. 

 

PRZECIWWSKAZANIA: ciąża 
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ZIOŁA POBUDZAJĄCE LAKTACJĘ 
KOZIERADKA POSPOLITA (TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM L.) 
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SUROWIEC FARMAKOPEALNY: nasiona kozieradki (Semen 
Trigonellae) 

SUBSTANCJE CZYNNE: śluzy - do 40% (przeciętnie 28%) 
(mannogalaktany), saponiny sterydowe (diosgenina - 0,3%, 
tigogenina, yamogenin, gitogenina) , witaminy (np. witamina PP, 
czyli amid kwasu nikotynowego - 5 mg/100 g, witamina H, karoten, 
witamina F, witamina B1), biopierwiastki – 4% (żelazo, fosfor, 
potas, wapń), tłuszcze - do 10%, białka - do 30%, gorycze, 
flawonoidy (witeksyna, wicenina, izowiteksyna, luteolina, 
orientyna, kwercetyna), kumaryny, olejek eteryczny (0,014%), 
fosfolipidy (lecytyna – 2-3%), aminy biogenne (cholina, 
trimetyloamina), metylobetaina kwasu nikotynowego (trigoneline = 
trigonelina, o charakterze alkaloidu - 0,4%), kwas fitynowy, alkohole 
cukrowe i cyklitole (inozytol), fitosterole (lanosterol, sitosterole, 
stigmosterol), alkaloidy (karpaina, gencjanina), 3-hydroxy-4,5-
dimethyl-2-furanone (3-hydroksy-4,5-dwumetyl-2-furanon), e-
muurolene (e-murolen), B-elemene (B-elemen), B-selinene (B-
selinen), dihydroactinidiolide (dwuhydroaktynidiolidyna), 
dihydrobenzofuran, 4-hydroksy-izoleucynę 

DZIAŁANIE: przeciwzapalne, żółciopędne, rozkurczowe, poprawiające 
samopoczucie, żółciotwórcze, pobudzające wydzielanie soku 
trzustkowego, żołądkowego i jelitowego, wzmacniające, 
usprawniające wchłanianie pokarmów, regulujące wypróżnienia, 
pobudzające regenerację wszystkich tkanek, aktywujące hemopoezę 
(kozieradka to naturalny aktywator procesów wytwarzania 
krwinek), mlekopędne, moczopędne, przeciwalergiczne, 
anaboliczne, zwiększa aktywność oksytocyny 
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GOTOWE MIESZANKI ZIOŁOWE 

Preparat ziołowy ze względu na zawartość owocu kopru, kminku i liścia babki 
lancetowatej wspomaga trawienie, pracę przewodu pokarmowego oraz 
poprawia apetyt i łagodzi wzdęcia. Zawartość liścia babki lancetowatej 
stymuluje wzrost prozdrowotnej flory bakteryjnej w jelitach, która wpływa na 
właściwe funkcjonowanie jelit, prawidłowe wydalanie oraz właściwą 
odporność przeciwko mikroorganizmom. Prawidłowa odporność przeciwko 
mikroorganizmom jest również stymulowana poprzez obecność w preparacie 
kwiatu rumianku, owocu kopru włoskiego oraz owocu kminku. Obecność 
owocu kopru włoskiego i owocu kminku wspomaga wytwarzanie pokarmu u 
matek karmiących. Zawartość kwiatu rumianku sprawia, że Bobonisan działa 
przeciwzapalnie na błonę śluzową przewodu pokarmowego, co m.in. 
wspomaga organizm w przypadku alergii pokarmowej.  Zawartość kwiatu 
rumianku i liścia melisy sprawia, że preparat łagodzi niepokój, rozdrażnienie 
i ułatwia zasypianie. 
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SKŁADNIKI: Koszyczek rumianku 

30%, Owoc kopru włoskiego 15%. 

Liść babki lancetowatej 12,5%, 

Nasienie czarnuszki 12,5%, Owoc 

kminku 10%, Liść melisy 10%, Owoc 

anyżu 10% 



Mieszanka ziołowa wspiera zdolność 

wytwarzania mleka przez organizm 

matki karmiącej. 

 

ZASTOSOWANIE: składniki herbatki 

polecane matkom karmiącym 

 

ZALECANE SPOŻYCIE: 2-3 szklanki 

dziennie. 

 

SKŁADNIKI: ziele rutwicy*, ziele melisy*, 

owoc kopru włoskiego*, owoc kminku 

zwyczajnego*, owoc anyżu*. 

 

*certyfikowany składnik ekologiczny 
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GOTOWE MIESZANKI ZIOŁOWE 



HERBATKA LAKTACYJNA EKO 25 X 2G 

 

Herbatka wykonana z ekologicznych ziół i 
owoców. Zwiększa ilość pokarmu, a także 
dostarcza karmiącej mamie wiele cennych 
substancji. Składniki znajdujące się w ziołach 
przechodzą do mleka matki co zapobiegają 
wzdęciom u dziecka. 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 

1 saszetkę herbatki zalać szklanką wrzątku i 
pozostawić pod przykryciem do zaparzenia na 
około 10-15 minut. Pić 2 razy dziennie. 
Przechowywać w suchym miejscu. 

 

SKŁAD: ziele rutwicy*, liść melisy*, pokrzywy*, 
owoc róży* i maliny*, kminek*, porzeczka* 
czerwona*, kwiat rumianku*, bazylia*, koper 
włoski* w różnych proporcjach  
*produkt rolnictwa ekologicznego 
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GOTOWE MIESZANKI ZIOŁOWE 



WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW: 

Herbatka to doskonale dobrana kompozycja 
ziół. Owoce kopru włoskiego i kminku 
wspomagają wydzielanie mleka u kobiet 
karmiących. Natomiast anyż, kminek i 
koper włoski przyczyniają się do 
prawidłowego funkcjonowania przewodu 
pokarmowego oraz wspomagają system 
odpornościowy organizmu. Melisa 
przyczynia się do dobrego i spokojnego 
wypoczynku oraz ofiaruje zdrowy sen. 

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE: 

1 saszetkę herbatki zalać połową szklanki 
wrzącej wody, pozostawić pod 
przykryciem 10 minut. Zaleca się 
sporządzanie naparu 1-2 razy dziennie.  

SKŁADNIKI: 

Owoc anyżu - 40%, liść melisy - 30%, owoc 
kopru włoskiego - 20%, owoc kminku - 
10%. 
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GOTOWE MIESZANKI ZIOŁOWE 



KONTAKT 

Barbara Błażyca-Szczerbowska 

e-mail: sklep@pympek.pl 

tel. +48 536 768 501 (do sklepu) 

Sklep zielarski „Gynsi pympek” 

ul. Garncarska 20 

44-240 Żory 

https://www.facebook.com/gynsi.pympek/ 
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Powyższa prezentacja jest wersją poprawną, kompletną i zawiera 

bibliografię, w odróżnieniu od wersji roboczej rozpowszechnianej 

uprzednio w Internecie. 

W związku z powyższym chciałabym przeprosić dr Henryka Różańskiego, 

który został pominięty w wersji upublicznionej wcześniej. 
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