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Megfázás  ellen
Mielőtt ráfáznánk

Még a legjobb szándék és megelőző intézkedések ellenére is előfordulhat, hogy 
szembe kell néznünk egy meghűléses történéssel. Legyen szó személyes érintett-
ségről, vagy akár egy családtag ápolásáról ez az összefoglaló jelentős segítség 
lehet bárki számára.

A megfázás és az infl uenza többnyire jellegzetes tünetekkel és lefolyással járó víru-
sos betegségek, melyekkel szemben az orvostudomány gyakorlatilag tehetetlen. 
A legtöbb, amit adhatnak, hogy egy időre biztosítják a pihenést, és a bakteriális felül-
fertőződés ellen antibiotikummal szolgálnak. Az antibiotikum nem intelligens, ezért 
válogatás nélkül elpusztítja az immunrendszer részét képező hasznos baktériumfl órát 
is, továbbá a meggondolatlan felírásuk létrehozta az antibiotikum-rezisztencia prob-
lémáját. Megfontolandó tehát a test saját védelmi rendszerére és a természetre bízni 
a gyógyulást, ahelyett, hogy drasztikus eszközökhöz folyamodnánk. 

Jobb megelőzni
A teljes gyógyulás időtartama az egyéni immunkompetencia függvényében 2-3 
nap és 2 hét között változhat, jobb esetben. Bízom benne, hogy sokan egyetértenek 
abban, hogy kívánatosabb megelőzni, mint kezelni. A valódi prevenció azonban 
lényegesen korábban kezdődik, hiszen helyes életvezetési szokások mellett aligha 
akad ok arra, hogy komolyabb betegségeket éljünk át. Amennyiben erre mégis sor 
kerül, akkor pedig biztosak lehetünk benne, hogy annak már jóval előtte megvolt a 
fi zikai és érzelmi oka is. 
Nagyon furcsán hangzik, de mégis hálásnak kell lennünk ezért a szakaszért, mert 
bizonyos módon az életben maradásért történik. A testi tünetek megjelenése már 
csak a befejező része a teljes történetnek. Mivel bizonyos tettek, gondolatok és érzé-
sek következménye, ezért van lehetőség a megelőzésére… 

Rendszeres tennivalóink
„A jövő orvosa nem orvosságot fog felírni a betegeinek, hanem érdekeltté fogja tenni 
őket abban, hogy étrendjük segítségével jó karban tartsák magukat, hogy megelőz-
zék a betegségeket.”  (Thomas A. Edison)
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Kiegyensúlyozott és mértéktartó táplálkozás: a mértékletes étkezés fokozza az 
immunkompetenciát, csökkenti a legtöbb betegség, vagy fertőzés kialakulásának 
kockázatát, továbbá segít megőrizni a csecsemőmirigy aktivitását. Habár 60 éves kor-
ra az eredeti méretének egytizedére zsugorodhat, ám még ekkor is lényeges szere-
pet játszik az immuntevékenységekben. 
Minden számít, amit elfogyasztunk, ezért törekedni kell arra, hogy a lehető legjobb 
minőségű élelmet adjuk a testünknek. Az étrendünk legyen vitaminokban, ásványi- 
anyagokban, enzimekben, antioxidánsokban gazdag, amely tartalmaz jó minőségű 
fehérjéket, és esszenciális zsírsavakat. Legalább 80 %-át növényi táplálékok (zöldsé-
gek, gyümölcsök, olajos magvak, teljes kiőrlésű gabonafélék, hüvelyesek, hidegen 
sajtolt olajok) alkossák. 

Télen melegítő táplálékra van szüksége a testnek, fokozottan fi gyeljünk erre az élel-
miszereink megválasztásánál. Ekkor a hosszabb főzési idő és a sütés is a meleg-ener-
gia felszaporítását célozza. Viszont a hideg időjárás és az ünnepi összejövetelek sem 
indokolják a nagyobb mennyiségű élelem fogyasztását, mivel ezzel párhuzamosan 
jelentősen csökken az aktivitásunk. Az A-, B-, C-, E- vitamin, valamint a cink, a vas, és 
a szelén különösen fontos az erős immunkompetencia meglétéért. Mivel a vitami-
nok és ásványianyagok között különleges kapcsolatok és együttműködés működik, 
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ezért egyik-másik beviteli arányát növelni nem célravezető. Fertőző betegég esetén 
a gyógyulási folyamatok támogatása érdekében esetileg lehetséges emelt dózist 
fogyasztani az összefüggések ismeretében és fi gyelembevételével. A prevenció kü-
lönösen lényeges eleme az, hogy a mindennapok során is tiszteletben tartjuk a test 
méregtelenítő szakaszát, tehát a vacsorát befejezzük 18 óra előtt, valamint időnként 
intenzívebb salaktalanítást is végzünk. Az egyik legjobb ajándék magunknak, vagyis 
az emésztőrendszerünknek, ha tartunk hetente egy tehermentesítő napot.
Egy nagyon egyszerű gyakorlat, amivel minden nap fokozhatjuk a méreganyagok 
kiürülését. 

Olajos öblítés: a reggelente éhgyomorra elvégzett 10-15 perces olajos öblögetés 
méregtelenítő hatású, mivel leoldja és kivezeti a száj nyálkahártyáján keresztül kivá-
lasztott méreganyagokat. Mindezen túl szükség esetén a torokfájdalmat is csillapít-
hatjuk vele. Hidegen sajtolt olajat használjunk, és a végén köpjük ki!

Mozgás, mértékletes testedzés: az egyéni teljesítőképességhez igazított, mérsé-
kelt intenzitású sportolás kedvező hatással van az immunrendszerünk állapotára, míg 
a túlzásba vitt erőfeszítés éppen ellenkezőleg, határozottan káros a test számára. 
A teljesítmény csökkenésén túl, megnöveli a sérülések és a fertőzések kockázatát, 
megterheli a szívet és a keringési rendszert, álmatlanságot, ingerlékenységet, hormo-
nális változásokat, és anyagcserezavarokat eredményez. 
Már egy friss levegőn tett séta is hasznosabb a semmittevésnél. A rendszeres test-
edzés pedig csökkenti a fertőzésveszélyt, serkenti a falósejtek és általánosságban 
a fehérvérsejtek aktivitását, az agyat fájdalomcsillapító, míg az immunrendszert láz-
keltő anyagok termelésére ösztönzi. A verejtékezés során a legnagyobb méregtelení-
tő felületünkön, vagyis a bőrünkön keresztül történő leadás nagyobb fokozatra kap-
csol. Egy esetleg bekövetkező meghűlés ellen is gyorsabban és hatékonyabban tud 
fellépni egy jó kondícióban tartott test. 

Napfürdő: a napfelkelte és naplemente lágy fényében történő rövid megmártózás 
kellemesen hat a testre. Viszont a napozás nagy mennyiségben, és különösen az erős 
sugárzás idején, nagyon ártalmas. Az egy órás, vagy azt meghaladó erős napfény már 
maradandóan gátolhatja az immuntevékenységeket, ami akár 15 napig is eltarthat. 
Továbbá az is ellene szól, hogy a lesült bőrben megszűnik a D-vitamin képzése. 

Megfázás  ellen...
22



A gyógyító alvás: az alvás serkenti az antitestek képződését, erősíti az ellenállóké-
pességet. Az elegendő mennyiségű alvás jótékonyan befolyásolja a vércukorszint 
szabályozását, valamint preventív hatású a magas vérnyomás és a túlsúlyosság 
ellen. A szervezet akkumulátorainak feltöltője, ami biztosítja a jó kedélyállapotunkat is. 
Az izmok elernyedésekor kitágulnak az erek, ezáltal fokozódik a salakanyagok kiürülé-
se. A gyengélkedő ember számára már önmagában is gyógyszer.
Az éjszaka ügyeletes főorvosa a melatonin, mely a tobozmirigy által termelt, rendkí-
vül fontos hormon. Hatásos antioxidáns, erősíti a szervezet védekező erejét, meggá-
tolja bizonyos daganatok keletkezését. Csak sötétségben jelenik meg, de akkor gon-
doskodik a nyugodt, mély alvásról. Könnyű kikövetkeztetni, hogy az éjszakai fények, 
a mesterséges megvilágítás és az elektroszmog csökkenti a termelődését. 
A mély alvás idején a hipofízis szintén magasabb fokozatra kapcsol és rendületlenül 
termeli a növekedési hormont. Az STH gyermekkorban a növekedésért felelős, míg 
idősebb korban a regenerálódásért, valamint speciális védekezősejtek képződését 
serkenti. Az alvás közben továbbá felélénkül az interleukinok képződése, akik további 
fontos szereplői a kórokozókkal vívott harcnak. 
Szellemi, érzelmi tényezők: a pozitív gondolatok és érzések, a kellemes érzelmek, 
az ellazulás fokozzák az immunkompetenciát. A szeretetteljes érzések, a humor, 
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a derűs és bizakodó életszemléletre váltás hatására már egy órán belül jelentősen-
megnő az ellenanyagtermelés. Az öröm ösztönzi az immunrendszert, hogy védje az 
életünket. A pozitív hozzáállású emberek 25-33 %-kal gyorsabban gyógyulnak.

Immunerősítő kúrák: a kiegyensúlyozott és mértéktartó táplálkozás elveit betartva 
folyamatosan veszünk magunkhoz olyan anyagokat, melyek kedvezően hatnak az 
immunvédekezésre. Ez elegendő kell, hogy legyen normál esetben, viszont amikor 
fokozottabb testi-, szellemi megterhelést élünk meg, nagyon jól tesszük, ha még idő-
ben gondolunk a védekezőrendszer támogatására. A kockázatosabb időszakok előtt 
és után néhány hét aktív immunizálás szerintem előrelátó és bölcs döntés. 

-Kasvirág (Echinacea sp.): antibakteriális, vírus-, és gombaölő, gyulladáscsökkentő 
hatással bír. Közvetlenül hat a csecsemőmirigyre és különféle módokon stimulálja 
az immunrendszert. pl.: fokozza a falósejtek mikrobapusztító képességét, jelentősen 
megnöveli a T-sejtek termelődését, tönkreteszi a mikrobák szövetoldó enzimjeit. 
Az őszi időszakban hasznos kúraszerűen használni valamilyen formában, pl.: tink-
túraként, tea formájában, vagy homeopátiásan. (Echinacea 5CH, naponta egyszer 
1 adag 2 hétig, majd 1-1 hét szünet után ismételhető még néhány alkalommal a kúra, 
amennyiben nem tapasztalunk szokatlan tüneteket, vagy kellemetlenségeket). 

-Orbáncfű (Hypericum perforatum): jótékony hatású a napfényszegény, depresz-
szív hangulatú időszakokban. Javítja a kedélyállapotot, antibakteriális, vírusellenes és 
erősíti az immunrendszert.

-Aranyvessző (Solidago sp.): a téli időszakban különösen hasznos a veséket és a 
májat is támogatni, ebben számíthatunk rá, valamint szintén immunerősítő hatású. 

-Ginzengfélék (Panax pseudoginseng, Eleutherococcus senticosus): javítják a 
szervezet alkalmazkodóképességét fi zikai és érzelmi stressz esetén. A tajgagyökér 
tonizálja a csecsemőmirigyet, ösztönzi a fehérvérsejteket, az interferon és az antitest-
termelést. Lényeges szerepet kap vírusfertőzések megelőzésében. 

-Fagyöngy (Viscum album): immunrendszer serkentő és daganatellenes hatással 
bír, de készítményei csak orvosi előírás és ellenőrzés mellett használhatók!



A Herbáció magazin régebbi lapszámai megrendelhetők digitális változatban, 
és egy részük még papíralapú magazinként is. A korábbi számok tartalomjegyzéke 
megtalálható a www.herbacio.hu internetcímen. Telefonszámunk 06 30 437 8900

-Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra): növeli az interferonok előállításának mértékét, 
stimulálja a falósejteket. Kivonatának számos antimikrobás hatása van. Védi a szöve-
teket, különösen a májét, de még a csecsemőmirigyet is megvédi szteroidos kezelés 
alatt a zsugorodástól. Vírusfertőzések kezelésére az egyik legjobb lehetőség. 

-Fermentált készítmények: az alapanyagok szerkezetében a fermentáció alatt 
bekövetkezett előnyös változások a kezdeti állapotnál értékesebb terméket ered-
ményeznek. Az erjedés során ugyanis lebomlanak emészthetetlen, vagy kellemet-
lenségeket okozó anyagok (pl.: fi tinsav), megemelkedik a vitamin és enzimtartalom. 
Speciális baktériumkultúrája jótékonyan működik közre a test saját baktériumfl órájá-
val. Tehát végül egy könnyebben emészthető, tartósítószer nélkül is hosszan eltartha-
tó nyers készítményt kapunk. Mindenesetre egy 3 hetes kúra után ajánlott 1 hónapos 
szünetet tartani, és csak azután fogyasztani újból. Az antibiotikus kezelést pedig fel-
tétlenül érdemes kiegészíteni ilyen készítményekkel.

-Kókuszolaj laurinsavtartalma stimulálja az immunrendszert, a szervezetben 
monolaurinná alakul, ami bizonyítottan antibakteriális, vírus-, és gombaölő hatással 
rendelkezik. A monolaurin hatásos a lipidbevonatú vírusok ellen, mint amilyen az 
infl uenzavírus. 
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Az őszi-téli időszak természetes C- vitamin bombái: homoktövis, sóskaborbolya, 
csipkebogyó, goji, galagonya. Mivel a C-vitamin nagyon sérülékeny vegyület, bán-
junk vele kíméletesen. A homoktövisből, goji bogyóból és a borbolyából érdemes 
levet nyerni. A homoktövis termése gazdag C-vitaminban, de tartalmaz béta-karotint, 
E-vitamint, fl avonoidokat, zsírsavakat, cukrokat is. Fokozza a szervezet ellenállóképes-
ségét, a kollagénszintézist, segíti a vas felszívódását. Az antioxidáns és immunerősítő 
hatású goji vitamintartalma kiemelkedő. A borbolya hosszúkás bogyói az antibiotikus 
és gyulladáscsökkentő hatású berberinen, és a számottevő mennyiségű C-vitaminon 
túl szerves savakat, cukrokat és szaponint is tartalmaznak. A savanykás gyümölcsöt 
csak kis mennyiségben ajánlott fogyasztani. A csipkehúst hideg vízben áztatva C-
vitaminban gazdag italt kapunk, viszont az áltermés rövid ideig tartó főzése után egy 
ásványianyagokban bővelkedő teát kortyolhatunk. 

-Immunerősítő cseppek: öt fi nomra vágott fokhagymagerezdet tegyünk 200 ml 
bio citromlébe, és egy napig érleljük, többször felrázva. Naponta egy teáskanálnyi 
fogyasztható belőle, enyhén langyos vízben elkeverve. 
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Vásároljon különleges 
növényeket, télálló bokrokat a Herbáció webáruházából!

www.herbacio.unas.hu

-Citromos-fokhagymás elixír: 15 gerezd fokhagymát és 2 héjastól feldarabolt bio 
citromot turmixoljunk össze 500 ml vízzel. Kis lángon lefedve melegítsük fel, és ami-
kor elkezd bugyogni, kapcsoljuk ki a hőforrást. Kihűlés után a szűrletben oldjunk fel 
egy evőkanál aszkorbinsavat és töltsük át tiszta üvegekbe. Hűtőszekrényben tartjuk. 
Naponta 3-5 alkalommal igyunk belőle egy jókora kortyot. Stimulálja az immunrend-
szert, gyulladáscsökkentő, lázcsillapító, értisztító hatású. Nálunk nagyon kedvelt lett, 
ezért sürgős esetben azonnal készítek egy adagot ebből a fi nomságból.
A fokhagyma erős antibiotikus, vírus-, és gombaölő, antioxidáns, köptető és vértisztító 
hatású. Tisztítja a légutakat, fertőtlenítő hatást gyakorol az emésztő-, és a légzőrend-
szerre. Elsősorban nyersen gerezdenként, illetve mézbe áztatva, de főzetként is aján-
lott infl uenza, megfázás tüneteinek enyhítésére. A citrom immunerősítő, méregtele-
nítő, lázcsillapító, antioxidáns hatású, és támogatja a máj működését.

-Gyömbéres-citromos méz: egy befőttes üveget félig töltsünk meg meghámozott 
és feldarabolt gyömbérrel és egy vékonyra szeletelt bio citrommal. Ha csak hagyomá-
nyos van, akkor csak a levét facsarjuk ki és öntsük hozzá. Az üveget töltsük fel mézzel. 
Tartsuk hűtőszekrényben. Fogyasszunk naponta a szirupból egy evőkanálnyit. 
A gyömbér gyulladáscsökkentő, láz-, és fájdalomcsillapító, görcsoldó, és melegítő 
hatású. Segíti az infl uenzavírus elpusztítását, és növeli a fertőzésekkel szembeni 
ellenállóképességet. Keleten már az ókorban is a nátha és a köhögés gyógy-
szerének tartották. 


