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ЕСТЕСТВЕНИ АНТИБИОТИЦИ – ХРАНИ И ПОДПРАВКИ! 
 

На тях самата природа име е отредила да бъдат естествени 
антибиотици. Наричаме ги адстрингенти – това са храните и 
подправките, които естествено пречистват кръвта и имат 
антибиотични свойства. 
 

ЛУК И ЧЕСЪН                                               
 
 
 
 
• Благодарение на диуретичното си действие лукът е полезен за 
хората страдащи от бъбречни проблеми. Препоръчва се и при 
високо кръвно налягане и задържане на течности. Ако страдате 
от респираторно заболяване като фарингит или бронхит, лукът 
ви помага да отхрачите натрупаната слуз. 
• Понижава холестерола. Консумацията на тази луковица 
понижава нивото на мазнините в кръвта ви и намалява лошия 
холестерол (LDL). 
• Балансира кръвната ви захар. 
• Укрепва имунната система: съставките на чесъна подобряват 
естествената ви защита. Затова редовната консумация на чесън 
намалява честотата на вирусните  заболявания и инфекциите, от 
които се разболявате - настинки, грип и тонзилит. 
• Има противовъзпалително действие: чесънът намалява и 
възпаленията. Например може да се използва при проблеми 
със ставите (артроза или артрит) или възпаление на простатата 
при мъжете. 
  

 

 

 
 

МОРКОВИ 
 
Те са известни с големите количества каротин (провитамин А), 
който е силен антиоксидант и предпазва от различни 
инфекциозни заболявания, подобрява зрението и 
възстановява кожата, ноктите и косата.  
Морковите са богати и на: 
• витамини: А (каротин), C, B1, B2, В3, B6, Е, D и К; 
• етерични масла и други фитохимикали; 
• минерални вещества като: калий, натрий, калций, магнезий, 
фосфор; 
• микроелементи като желязо, цинк, мед, манган, йод. 
 
Основни лечебни свойства на морковите: 
• помагат за регулиране на кръвното налягане; 
• подобряват зрението; 
• въздействат благоприятно върху различни бъбречни 
заболявания; 
• възстановяват стомашната лигавица (особено като сок); 
• подпомагат жлъчните чернодробни функции; 
• особено полезни са за чревни заболявания. 
 
Сокът от моркови е задължителен в есенното хранително 
меню. Той се усвоява много лесно и извежда от организма 
тежките метали. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
         

 
  

 

 

                                                  
 

                                   МЕД 
 
 
 
 
Лечебното действие на меда може да се обобщи в следните 
по-важни направления: 
• Язви и други стомашно-чревни разстройства 
•При рани и изгаряния 
Медът също така притежава антисептични и 
антибактериални свойства. Успешно се прилага в помощ на 
лечението на хронични рани.  
Предполага се, че това се дължи на комбинацията между 
ефекта на сушене на простите захари и анти-бактериалните 
качества на меда. 
• Мед за облекчаване симптомите на алергии 
Според някои изследвания медът може да бъде полезен за 
намаляване симптомите на сезонните алергии, тъй като има 
противовъзпалителен ефект и е известен с успокояващото си 
действие върху кашлица.  
• Борба с инфекции, антибактериални и антигъбични 
свойства  
В лабораторни условия се доказва, че медът възпрепятства 
растежа на патогенни микроорганизми в хранителната 
верига. 
• Предотвратяване на рак и сърдечни заболявания 
Медът съдържа флавоноиди и антиоксиданти, които помагат 
за намаляване на риска от някои видове рак и сърдечно-
съдови заболявания. 
• За красива кожа и при проблемен скалп и пърхот  
Антибактериалните качества на меда са особено полезни за 
кожата, като в комбинация с други активни съставки, може 
да има и овлажняващо и подхранващо действие.  
 

 

                     
 
                 ЗЕЛЕ 
 
 
 
 
Лечебните свойства на този зеленчук са познати отдавна 
на хората. Една от причините за това е сярата, която има 
антираково действие.  
Препоръки за проблемния стомах: 
 
• Лечебните качества на зелето в различните му видове и 
сортове са изключително високи, дори и уникални. Затова 
и китайците казват, че ако искате да не заболявате от рак, 
то трябва всеки ден да изяждате поне по 1 с. л. зеле. 
• Това е вярно, но за съжаление е противопоказно за хора, 
които имат проблеми с храносмилателната система 
(гастрит, язва, колит, дисбактериоза). Причината за това е 
грубата му целулоза, която е трудносмилаема. 
• Може да се яде при горепосочените заболявания в малки 
количества добре сварено и с повече растителна мазнина. 
• За разлика от зелевите листа, които са вредни в сурово 
състояние, то зелевият сок е отлично лекарство за 
лечението на язва на дванадесетопръстника. Сокът има 
очистващо действие на организма и спомага за 
отслабване. 
• Към сока не бива в никакъв случай да се слага сол, 
защото това унищожава неговите добри качества. 
• Полезна салата: Настъргани: зеле (карфиол, броколи), 
моркови, керевиз (целина - глави), червено цвекло, 
алабаш, картофи. Размесват се и се слага нерафиниран 
зехтин. Яде се всяка сутрин и вечер по 250 г.  30 мин. 
преди лягане.  

 
 
 


