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Galenus
Galenus készítményei

A Galenusi készítmények, vagy Galenicumok gyógynövényekből összeállított, 
összetett gyógyhatású készítmények (gyógyszerek). Elkészítésük egyszerű mű-
veletekkel gyógyszertárakban, fi totékákban, vagy közvetlenül a felhasználó (be-
teg) által történik. 

A gyógynövények alkalmazásában korlátlan lehetőséget biztosítanak: ilyenek a teake-
verékek (3-5 drogból), kivonatok (hidegvizes áztatás), tinktúrák (etilalkohollal készül-
nek), egyes kenőcsök (lágy gyógyszerformák, unguentum), porkeverékek, oldatok íz 
javításra (szörpök), egyes tabletták (porított drogokból), forrázatok, főzetek. Készül-
hetnek házilag, gyógyszertárakban, üzemekben.

GALENUS-FÉLE COLD KRÉM
Hozzávalók: 40 g mandula-, vagy olívaolaj, 10 g méhviasz, 40 g rózsavíz, pár csepp 
rózsa illóolaj.
Az olajat és a méhviaszt bemérjük egy hőálló edénybe, vízfürdőbe téve addig me-
legítjük, míg a méhviasz el olvad. Ekkor kivesszük a vízfürdőből és folyamatos keverés 
mellett a rózsavizet hozzákeverjük. A keveréshez használhatunk elektromos tejhabo-
sítót. A kihűlést segíthetjük, ha beleállítjuk az edényt hideg vízfürdőbe. Nem szabad 
túl sokáig keverni, mert a víz a kihűlés közben kiválik a krémből. Ha akkora mennyisé-
get készítünk, ami nem fogy el egy héten belül, akkor pár csepp tartósítószert is kell 
beletenni (pl. kálium-szorbátot).

ILLATOS VIRÁGVÍZ
Hozzávalók: Rózsa-, vagy levendula virágvíz, rózsaszirom, vagy levendula virág.
A Római Birodalom idején a keleti provinciákból importálták a rózsaolajat és rózsa-
vizet kozmetikai és gyógyászati céllal. A rózsaolaj kinyerése közben egy intenzív aro-
májú hidrolátum keletkezik, mely jótékony hatású mind a bőrre, mind az érzékeinkre: 
ez a rózsavíz. Mámorító illata és kifi nomult aromája, valamint kiváló öregedést gátló 
tulajdonságai teszik, hogy napjainkban is egyre több szerepet kap a mindennapi koz-
metikában. Gyulladáscsökkentő, hidratálja a bőrt, leégés esetén is hatásos. Antibak-
teriális, tonizálja a bőrt és tisztítja a pórusokat. Anti-aging anyag, vagyis lassítja a bőr 
öregedését, hidratálja és revitalizálja a hajat is.
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„Herbáció Klub” -  hírlevél emailben
Kedves Olvasóink, lapunknak a facebook-on már több, 
mint 11 ezer követője van, azonban a facebook rend-
szerének módosítása miatt, ha oda kiírunk valamit, az 
a követőknek csak a töredékéhez jut el. Ezért elindítjuk 
a hírlevél szolgáltatásunkat, melyben igyekszünk majd 
hasznos újdonságokról, programokról a népi gyógyá-
szat és a kreatív növényhasználat érdekességeiről hírt 
adni. A hírlevél alkalmanként jelenik meg, nem gyakran, 
maximum havonta egyszer, és nem kereskedelmi jellegű 
lesz. Kérjük, akik korábban regisztráltak a herbacio.hu 
oldalon, ők most itt az új helyen is iratkozzanak fel a hír-
levélre, mert a megváltozott adatvédelmi rendelkezések 
miatt a korábbi feliratkozásokban szereplő email címe-
ket nem használhatjuk, azokat törölnünk kellett.

A hírlevél kiküldését a Herbáció webáruház rendszere 
kezeli majd, így erre feliratkozni a 

www.herbacio.unas.hu 
oldalon lehet: a lap majdnem legaljáig görgetve a „hír-

levél feliratkozás” résznél. A feliratkozás után a rendszer 
egy megerősítő emailt küld, az ebben lévő link hitelesí-

tésével válik véglegessé a feliratkozás. 

Figyelmükbe ajánljuk az 5. oldalon bemutatott új digi-
tális előfi zetési lehetőséget (3000 Ft/év), mely a Herbá-
ció lapok digitális kiadásai mellett más, a témához illő 
elektronikus tartalmakat is nyújt az előfi zetőknek, tehát 
a digitális előfi zetők jelentős plusz tartalmakhoz is hoz-
zájutnak.
Az ingyenes Herbáció Klub hírlevélre tehát a www.
herbacio.unas.hu oldalon lehet feliratkozni, a digitális 
előfi zetésre (ami 3000 Ft/év) pedig az nzr@herbacio.hu 
emailcímre küldött üzenetben lehet jelentkezni.

Természetesen az évenkénti 4 nyomtatott lapszá-
mot tartalmazó 1680 forintos hagyományos előfi ze-
tés is működik: a Herbációra bármelyik postán elő 
lehet fi zetni, a kézbesítőknél is, vagy csekk kérhető a 
hirlap@posta.hu email címen, vagy a 30 437 8900 
telefonszámon…
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