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INTRODUCERE

Sănătatea este cea mai de preț avuție a unui om. Simțim 
adevărul acestor vorbe mai ales când ne confruntăm cu pro-
bleme de sănătate. Atunci realizăm că toate acele himere 
pentru care alergăm zi de zi – succes, bani, faimă, putere – 
dispar când omul nu mai este acel întreg perfect, acea lucra-
re desăvârșită în deplină armonie.

A recăpăta sănătatea devine o veritabilă luptă, uneori și 
cu timpul, în fața unor diagnostice implacabile. Nu trebuie 
să uităm faptul că alături de omul bolnav suferă familia și 
prietenii. Impactul acestor suferințe este, așadar, extrem de 
însemnat.

Pentru a nu ajunge în astfel de situații, este necesar ca zi 
de zi să ne îngrijim de tot ce presupune menținerea sănătă-
ții. Nu degeaba se spune că de multe ori însuși individul poa-
te fi inamicul propriei sănătăți. Un regim de viață echilibrat 
presupune să avem măsură în tot ceea ce facem: cât mun-
cim, cât ne odihnim, cum și cât mâncăm, cum ne relaxăm, 
cum ne păstrăm relațiile de familie și de prietenie trainice și 
autentice, cum comunicăm și ce valoare dăm cuvintelor și 
gesturilor noastre.

Dacă totuși ne confruntăm cu situații neplăcute, există 
ajutoare neprețuite în restabilirea echilibrului fizic și psihic: 
remediile naturale, pe bază de plante. Deși medicina a evo-
luat în ultimii ani cu o viteză amețitoare, când suntem con-
fruntați cu diverse simptome supărătoare, ne întoarcem cu 
încredere la dulăpiorul cu remedii al bunicii. Puterea lor de 
vindecare este extraordinară, necesitând însă respectarea 



6

strictă a unor principii și cantități. Astfel, cunoscând și res-
pectând aceste reguli, se poate ajunge la restabilirea echili-
brului firesc între toate componentele fiziologiei umane.

De asemenea, este important de subliniat faptul că nu 
ajunge doar să procurăm plantele și să le punem la infuzat 
sau la macerat. E nevoie ca aceste demersuri să fie dublate 
de curățenie sufletească, acolo unde se găsește de fapt sursa 
tuturor bolilor. 

În ultimii ani, a luat un mare avânt știința numită epige-
netică. Cercetătorii din întreaga lume au descoperit că emo-
țiile pot schimba inclusiv structura genomului uman. Adică 
prin cultivarea unor emoții benefice putem învinge chiar și 
predispoziții genetice pentru boli grave. Aceste descoperiri 
sunt dătătoare de speranță și întăresc ideea că într-un suflet 
și un corp aflate în echilibru boala nu poate pătrunde.

Ce își propune cartea de față? Să ofere cititorului o mulți-
me de „leacuri și oblojeli” folositoare în cazul unor simptome 
ușoare, dar neplăcute – diverse dureri, probleme cosmetice, 
arsuri, insomnii etc. Acestea sunt prezentate alfabetic, pe 
simptome, pentru a accesa ușor toate informațiile de care 
e nevoie pentru a păstra sau redobândi o sănătate optimă.

În final, o mențiune extrem de importantă: deși aceste re-
medii sunt eficiente și verificate în sute, poate chiar mii de 
ani de aplicare, ele nu constituie un ajutor exclusiv. Este vital 
să înțelegem că orice afecțiune mai gravă impune prezenta-
rea de urgență la o consultație medicală și respectarea unui 
tratament medicamentos adecvat, prescris de un medic. 



REMEDII PENTRU DURERILE 
CELE MAI DES ÎNTÂLNITE
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DURERI DE CAP

Remediul 1: Se face o pastă din miere şi tămâie în păr-
ţi egale. Se unge capul şi se lasă să se usuce amestecul. Se 
spală cu apă călduţă.

Remediul 2: Uleiul de lavandă obţinut prin macerare 
în ulei de măsline se foloseşte Ia masarea tâmplei, frunţii 
şi gâtului, îndepărtând cu uşurinţă durerea de cap.

Remediul 3: Mestecarea câtorva tulpini de mărar verzi 
combate durerea de cap şi stresul.

Remediul 4: Se face o fiertură din ceai de hamei, con-
centrată, şi se bea un pahar de mărime medie din oră în 
oră. 

Remediul 5: Se face o compresă cu muştar care se 
pune la baza capului. De asemenea este benefică o baie 
la picioare în apă cu muştar şi retragerea într-o cameră 
slab luminată, unde pătrunde mai greu zgomotul de afa-
ră. Relaxarea într-o atmosferă liniştită poate ajuta mult. 

Remediul 6: Se îmbăiază capul în mentă cu concentra-
ție mare. Se înfăşoară apoi cu un prosop fierbinte. 

Remediul 7: Se pun comprese reci pe frunte şi peste 
ochi. 
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MIGRENE

Remediul 1: Se udă un prosop cu alcool camforat, se 
presare piper negru şi se aşază pe cap. 

Remediul 2: Se amestecă 1 linguriță de bicarbonat de 
sodiu în 2/3 dintr-un pahar cu apă şi se adaugă 5 sau 8 
picături de ulei de mentă şi puțin zahăr. Se bea destul de 
cald.

Remediul 3: Se aplică pe frunte cataplasme cu felii de 
ceapă crudă. Durerea dispare în maximum 30 de minute.

Preventiv: Se poate preveni durerea de cap consu-
mând o lămâie înainte de micul dejun. 
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DURERI DE DINȚI

Remediul 1: Pe dintele dureros, se pune un tampon 
de vată îmbibat cu suc de ceapă.

Remediul 2: 2 linguri de sunătoare la 200 ml apă, de 
4–5 ori/zi. Masarea gingiilor grăbeşte vindecarea îmbu-
nătăţind circulaţia sângelui. Se face direct cu degetul pe 
gingie, sau din exterior, prin obraz.

Remediul 3: Se amestecă porțiuni egale de sare şi 
alam. Soluția se pulverizează pe o bucată de pansament 
şi se pune pe dintele cu dureri. 

Remediul 4: Dacă dintele are o carie sau o spărtură, se 
îmbibă un pansament în esență de cuişoare şi se aşază pe 
dinte sau în interiorul acestuia. 

Remediul 5: Se face o compresă dintr-o felie de pâine 
prăjită care se impregnează cu spirt, se adaugă o ploaie 
de piper şi se aplică extern, pe obraz, pe locul în care se 
află dintele ce cauzează suferință. 

Remediul 6: Se pune pe un tifon câte o linguriță din 
esență de cuişoare şi cloroform. Se aplică local.

Remediul 7: Pe o bucată de tifon se pune o picătură de 
ulei de scorțişoară şi se pune pe dinte. 
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Remediul 8:  Se iau câteva frunze de salată verde şi 
ceva mai multe de hasmațuchi care se freacă şi se zdro-
besc un pic, după care se stropesc cu vin. Terciul de plante 
obținut se ţine în gură timp de 10-20 minute. 

Preventiv: Pentru a curăța dinții cât mai bine se poate 
folosi următoarea rețetă. Se pune 1 linguriță de acid boric 
în 500 ml apă clocotindă. Se lasă să se răcească, apoi se 
adaugă în ea ½ linguriță de tinctură de smirnă, ½ linguriță 
alcool camforat, ½ linguriță esență de mentă. Se clăteşte 
după fiecare periaj.
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DURERI DE GÂT (TORTICOLIS)

Remediul 1: Masaj sau automasaj cu talc pe toate feţe-
le gâtului, timp de 3-5 minute.

Remediul 2: Frecţionarea gâtului cu un prosop aspru, 
muiat în alcool sau în rachiu, apoi înfăşurarea lui cu o fla-
nelă groasă, pentru câteva ore.

Remediul 3: Comprese locale fierbinţi cu apă simplă 
sau amestecată cu decoct de rozmarin (50 g la 1 litru de 
apă), acoperite cu o flanelă groasă.

Remediul 4: Cataplasme fierbinţi locale cu frunze de 
rozmarin, fierte în vin.

Remediul 5: Se face o infuzie din 3 linguri rase de ri-
zom de gheara diavolului la o cană cu apă. Se fierbe 3 mi-
nute şi apoi se lasă la infuzat 10-15 ore. Se bea de trei ori 
pe zi cu 10 minute înainte de masă.
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DURERI ÎN GÂT

Remediul 1: În 2 litri de apă clocotită se pun aproxima-
tiv 400 g de tărâţe. Se adaugă miere, după gust. Se bea în 
decursul zilei, în loc de alt lichid, dar cât mai cald. 

Remediul 2: Se iau 2 linguri de buberic şi se pisează 
bine, apoi se amestecă cu o lingură de untură. Se unge cu 
acest amestec gâtul după care se înfăşoară cu o bucată de 
pânză curată. 

Remediul 3: Gargară cu apă cu sare. Se clăteşte gâtul 
fără a se înghiţi.

Remediul 4: 4 linguriţe de tinctură din muguri de plop 
negru se amestecă cu 4 linguriţe de miere. Se ia câte 1 
linguriţă pe oră. 

Remediul 5: Se pun comprese foarte fierbinţi la gât cu 
săculeţi cu flori de fân. Ca să nu ardă pielea, se pune mai 
întâi o cârpă udă. 

Remediul 6: Peste 1 litru de apă clocotită se pune o 
mână de fructe de afin, se fierbe până scade la jumătate. 
Se clăteşte gura sau se face gargară.

Remediul 7: O bucată de carne de porc se sărează 
şi se cufundă în apă fierbinte, peste care se adaugă 
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un strat subţire de piper negru. Se mai lasă câteva 
minute la încălzit în cuptor, apoi carnea se înfăşoară 
într-un prosop care se aşază sau se leagă pe suprafa-
ţa gâtului sau în zona plămânilor. Se poate folosi şi 
carnea crudă. 

Remediul 8: Se amestecă 250 ml de ulei de măsline 
cu 250 ml amoniac, 250 ml terebentină şi 1 ou. Se agită 
compoziţia până formează o emulsie care se aşază pe 
gât o perioadă scurtă de timp. Nu se ţine foarte mult 
deoarece produce efectul de arsură destul de repede. 
După ce se îndepărtează, se masează gâtul cu ulei sau 
cremă rece. 

Remediul 9: Într-o cană cu apă caldă se dizolvă  
1 linguriţă de bicarbonat de sodiu, 1 linguriţă de sare şi 
1 linguriţă de borax. Cu acest amestec se face gargară de 
câteva ori pe zi. 

Remediul 10: Se amestecă 30 g ceară de albine cu 
30 g gudron, 30 g camfor şi untură de mărimea unui ou. 
Pasta rezultată se aplică pe gât. 

Remediul 11: Se bate albuşul de la un ou cu sucul de 
la o lămâie şi zahăr cât să lege compoziţia, apoi se adau-
gă o linguriţă de ulei de măsline. Se ia câte o linguriţă la 
fiecare oră până ce durerea scade. Remediu este bun şi 
pentru răguşeală.

 
Remediul 12: Se face o compresă dintr-o ceapă crudă 

şi carne de porc grasă, sărată bine, ambele tăiate cubulețe 
mici, peste care se adaugă puțină terebentină. Se aşază 
compresa pe gât, eventual se lasă peste noapte. 
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Remediul 13: Se unge toată porțiunea gâtului, de la 
bază până în zona urechilor, cu ulei de mentă.

Remediul 14: Se face gargară cu ¼ linguriță de borax 
într-o ceaşcă cu apă fierbinte.

Remediul 15: Se pune pe vârful degetului umezit îna-
inte bicarbonat de sodiu şi se aplică uşor sub obraji, în 
zona amigdalelor. Acest procedeu se repetă din oră în oră. 

Remediul 16: Se face ceai din cimbru şi se face gargară 
sau se clăteşte gura din jumătate în jumătate de oră. 

Remediul 17: Se amestecă o lingură cu vârf de untu-
ră cu multă sare de bucătărie până se obține o pastă cu 
aspect de mortar. Se pune pe un prosop şi se unge gâtul. 
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DURERI DE MONTURI

Remediul 1: Se ia o foaie de varză albă crudă, i se stri-
vesc nervurile cu o sticlă şi se pune pe mont, dimineaţa 
şi seara, timp de câteva luni. Durerile dispar după 15–30 
minute, iar cu timpul monturile se micşorează. 

Remediul 2: Se taie o măslină în două, se scoate sâm-
burele şi se aplică măslina pe mont. Se fixează cu un ban-
daj, se lasă toată noaptea. Tratamentul durează o lună.

Remediul 3: Într-un săculeţ de pânză se pune hrean 
ras, amestecat cu făină şi puţină apă caldă, până se obţine 
o pastă. Se pune pe mont şi se lasă timp de 10 - 15 minute. 
Tratamentul durează câteva zile.

Remediul 4: Se face o mixtură din 2 g tinctură de iod şi 
2 g tinctură de mătrăgună. Se aplică cu ajutorul unei perii 
de 2 ori pe zi.

Remediul 5: Se aplică tinctură de iod pe mont dimi-
neața şi seara. 

Remediul 6: Se face o pastă din o linguriță de acid sa-
licilic şi 2 linguri de untură de porc. Se aplică pe partea 
afectată dimineța şi seara cu ajutorul unui plasture. 
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DURERI DE PICIOARE

Remediul 1: O frunză de brusture se pune pe masă şi 
se zdrobeşte cu o sticlă, apoi se pune pe o compresă la 
genunchi. Procedura se face timp de o săptămână, de 3 
ori pe zi. 

Remediul 2: Se face o infuzie din coada-calului, mes-
teacăn, urzică, lemn dulce, soc. Se pun comprese pe zo-
nele dureroase.

Remediul 3: Decoctul de salvie acţionează ca o aspiri-
nă naturală, calmând durerile. Se beau câte 3 ceşti pe zi. 
Şi ceaiul de creţuşcă are acelaşi rol de a scădea umflăturile 
şi durerile.

Remediul 4: 1 bucată de hrean ras se amestecă cu 1 
lingură de sare grunjoasă, 1 lingură făină şi spirt medi-
cinal cât cuprinde, ca să formeze o pastă. Compoziţia se 
pune într-un săculeţ, o seară se pune pe o talpă, a doua 
seară pe cealaltă talpă. Tratamentul durează 10 seri, cu o 
pauză de 5 zile. 

Remediul 5: Masaj cu ulei de sunătoare şi ulei de coa-
da-calului în părţi egale, iar intern se consumă ceai de 
măceşe. 
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Remediul 6: Peste o căpăţână de usturoi dată pe răză-
toare se toarnă 200 ml ulei de măsline. Conţinutul se lasă 
la macerat timp de 2–3 zile. Cu maceratul rezultat se fac 
frecţii pe locurile dureroase.

Remediul 7: Bucăţi de ţelină se opăresc în clocot. După 
ce s-a răcit puţin se bea zeama în care au fiert legumele.

Remediul 8: Ţelina fiartă se toacă cu puţină făină, lapte 
şi miere, se amestecă până se obţine o pastă. Se poate 
consuma ca salată, umplutură pentru cartofii fierţi sau 
unsă pe pâine prăjită.

Remediul 9: Se beau 1–2 pahare de suc de ţelină/zi. 
Este un tratament cu efecte foarte puternice.

Remediul 10: Frunze de ţelină se opăresc cu apă clo-
cotită. Se lasă să se răcească şi se pun pe articulaţiile du-
reroase, timp de 2 ore.

Remediul 11: 30 g frunze de dafin uscate şi pisate se 
pun în 200 ml ulei vegetal, se macerează 5 - 6 zile. Cu ule-
iul obţinut se masează zona dureroasă.

Remediul 12: Se amestecă 4-5 căţei de usturoi cu pu-
ţin ulei de măsline. Se pune amestecul cu o compresă pe 
zona afectată.
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DURERI REUMATICE

Remediul 1: Se pun peste zona dureroasă comprese 
cu cu tinctură de arnică. 

Remediul 2: Se freacă zona dureroasă cu ulei de meri-
şor, apoi se înveleşte în pătura care se umezeşte cu soluția 
obținută. 

Remediul 3: Se amestecă 500 ml oțet de cidru cu 4 
ouă proaspete cu tot cu coajă. Se aşteaptă până ce oțetul 
dizolvă coaja de ou, apoi se adaugă 500 ml terebentină. 
Cu unguentul se unge zona afectată.

Remediul 4: Pentru reumatismul cronic se poate lua 
pudră de sulf amestecat cu melasă câte o linguriță de 3 
ori pe zi. 

Remediul 5: Se fierbe o rădăcină de hrean şi se ames-
tecă cu zahăr cât să îl facă gustos. Se ia din siropul obținut 
2 sau 3 lingurițe de câte 2-3 ori pe zi. 

Remediul 6: Se arde porumbar uscat sau proaspăt cu 
tot cu țepi, iar cenuşa acestuia se amestecă cu praf de cu-
işoare, scorțişoară, miere şi vin astfel: 
l 40 g cenuşă de ramuri şi frunze de porumbar uscate 

sau verzi,
l 30 g praf de cuişoare,
l 60 g scorţişoară;
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l 100 g miere dată în fiert şi cu spuma aruncată;
l 2 litri vin curat (dacă se poate mai vechi de 2 ani şi 

făcut în damigeană de sticlă şi nu în butoi de stejar).
Se fierbe totul timp de 5 minute şi se pune în sticle 

curate şi sterilizate cu alcool la un loc rece şi uscat sau la 
frigider. În primele 4 săptămâni se ia câte 1 lingură înainte 
de masă şi un păhărel de țuică (20 ml) după masă. Se face 
pauză timp de 14 zile după care se repetă tratamentul 3-6 
luni. 

Remediul 7: Se stoarce suc din mentă creaţă, se stre-
coară şi se adaugă peste el puțin vin. Se bea vinul dimi-
neaţa şi seara până când durerea va dispărea.
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DURERI DE STOMAC

Remediul 1: Se face un macerat de seminţe de in la 
care se adaugă 1 linguriţă pulbere din frunze de mentă. 
Se consumă 1 litru în loc de apă.

Remediul 2: Macerat de isop (1 linguriţă de plantă 
într-un pahar cu apă, la temperatura camerei) se lasă de 
seara până dimineaţa). Se beau 2-3 pahare pe parcursul 
unei zile, înainte de mese şi după ele.

Remediul 3: Ulei de floarea soarelui, 250 g miere poli-
floră, 250 g ţuică de prune şi ceai concentrat de sunătoare 
(1/2 g litru apă, se pun 2 pumni de floare uscată, se fierbe 
până scade la jumătate) se amestecă şi se obţine 1 litru de 
emulsie. Timp de 2 săptămâni se ţine sticla la întuneric şi 
se agită zilnic, apoi se administrează de 3 ori/zi câte 50 ml 
înainte de mese. După terminarea tratamentului se face 
o pauză de 2 săptămâni şi se poate relua dacă mai este 
nevoie.

Remediul 4: Se amestecă sunătoare, muşeţel, mentă, 
siminoc. Din amestec se ia o linguriţă peste care se toarnă 
200 ml apă clocotită şi se infuzează 10 minute. Se beau 
căte 100 ml dimineaţa şi seara, cu 30 de minute înainte 
de masă. 
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Remediul 5: 3 linguri de flori de salcâm uscate se ma-
cerează într-un litru de apă, timp de jumătate de zi. Se bea 
câte o cană pe zi.

Remediul 6: Se face un amestec din coji de mere, gu-
tui, pere uscate la cuptor, apoi pisate şi amestecate cu 
miere şi puţin propolis. Se iau 1-2 lingurițe pe zi. 

Remediul 7: Se pune o linguriţă cu ceai de busuioc cu 
un vârf de cuţit cu scorţişoară în 300 ml apă, seara înainte 
de culcare.

Remediul 8: Se bea în loc de apă un ceai făcut din teci 
de fasole, sunătoare, melisă, fructe de măceş, cătină albă 
şi coada-şoricelului, amestecate în părţi egale.

DURERI ABDOMINALE

Remediul 1: Suc proaspăt de cătină în combinaţie cu 
suc de morcov (1/2 pahar suc de morcov cu 3-4 linguri suc 
de cătină), de 3 - 6 ori/zi. 

Remediul 2: Se ia înainte de fiecare masă 1 linguriţă 
rasă de pulberea de cătină. Cura durează o săptămână.

Remediul 3: Mâncarea de frunze de urzică tinere sau 
ceaiul de urzici sunt foarte recomandate. Primăvara ar 
trebui făcută o cură de mâncare de urzici tinere, căci ele 
curăţă bine stomacul.
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Remediul 4: Se folosesc 50 g ace şi scoarţă de brad 
luate din pom primăvara până în mai când pomul este 
verde şi zemos, 25 g de salvie, 100 g de unt de vacă,  
250 ml de apă. Se fierbe totul până se face o alifie care 
se păstrează în cutiuţe închise bine şi dacă se poate la 
rece. Se masează de 1-2 ori pe zi zona abdominală de la 
plexul solar până la buric. 
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DURERI DE ȘALE

Remediul 1: Se fac băi de şezut cu coada-calului, în 
care se stă 20 min. După 3 băi, durerile dispar.

Remediul 2: Se pun la macerat în 200 ml spirt medi-
cinal următoarele plante: fructe de tuia, sunătoare, sân-
ziene şi tătăneasă, câte 20 g din fiecare, se ţin la macerat 
într-un borcan cu capac timp de 12 ore, apoi se fierb la 
bain-marie timp de 3 ore, în 400 ml ulei de floarea soa-
relui. Se filtrează şi se adaugă 10 ml ulei de cuişoare. Cu 
acest ulei se face masaj începând de la baza capului, de-a 
lungul coloanei, insistând în zona şalelor.

Remediul 3: Se pisează mărunt o cărămidă şi se dă 
prin sită. Se amestecă cu trei albuşuri de ou bătute bine şi 
cu o cană de rachiu de struguri. Se stropeşte o pânză cu 
amestecul obținut şi se pune pe şale.

Remediul 4: Se fierb boabe de grâu în apă şi se pun 
calde pe locul dureros. Căldura grâului va alunga durerea 
în 1-2 ore.”
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DURERI DE UMERI

Remediul 1: Se amestecă 30 g tămâie pulbere cu 50 
g oțet de mere. Se stropeşte o bucată de pânză cu acest 
amestec şi se pune pe locul bolnav. Timp de trei seri se 
repetă procedura.

Remediul 2: Se ia o piele de iepure, se unge cu ulei şi 
se presară cu boia de ardei. Se pune pe locul dureros pe 
timpul nopții. 

DURERI DE PIEPT

Remediul 1: Se face o cocă de pâine cu drojdie de bere 
în care se amestecă 100 ml oțet, 100 ml ulei şi 100 ml vin. 
Se pregăteşte o compresă pe care se întinde coca şi se 
aplică pe piept. 
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DURERI DE URECHI

Remediul 1: Se pun în ureche 1-2 picături de zeamă 
de lămâie. 

Remediul 2: Se introduce în ureche o frunză de muş-
cată bine spălată şi uscată.

Remediul 3: Se pun pe urechi comprese calde cu cea-
pă crudă şi frunze de varză, alternând cu comprese cu car-
tofi fierbinţi. 

Remediul 4: Se pune în ureche un tampon îmbibat cu 
10 - 15 picături de propolis, soluţie alcoolică de 5 - 7 %, de 
2 ori pe zi. 

Remediul 5: Pacientul stă întins pe partea cu ure-
chea sănătoasă. Peste cea dureroasă se pun felii de ceapă 
coaptă. Se leagă urechea cu ajutorul unui şal împăturit. 
Pe urechea dureroasă se mai pot pune pâine înmuiată în 
lapte, un săculeț cu sare sau tărâțe fierbinte.

Remediul 6: Se pune în ureche o stafidă fierbinte în-
muiată în prealabil în lapte la fel de fierbinte.
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Remediul 7: Se amestecă glicerină cu laudanum şi se 
toarnă câte o picătură în urechea suferindă.

Remediul 8: Se ține fața şi urechea în aburii rezultați 
din fierberea frunzelor de hrean. Se poate scurge apa, iar 
frunzele de hrean se pot pisa într-un unguent cu care se 
masează fața şi urechea. 

VÂRTEJ ÎN URECHI

Remediul 1: Ceai de vâsc (1 linguriţă la 250 ml apă) se 
lasă la macerat de seara până dimineaţa, apoi se încălzeş-
te uşor şi se bea pe stomacul gol, înghiţitură cu înghiţitu-
ră. Cura se începe cu 3 ceşti/zi, timp de 3 săptămâni, apoi 
se beau 2 ceşti/zi seara şi dimineaţa timp de 2 săptămâni, 
apoi se continuă cu 1 ceaşcă/zi până dispar simptomele.



29

USTURIMI DE OCHI

Înainte de orice tratament, se şterge blând fiecare ochi 
cu apă fiartă şi răcită. Se utilizează alt tampon pentru fie-
care ochi.

Remediul 1: Se pun pe ochi comprese cu suc din frun-
ze de pătrunjel, se ţin 20 - 30 minute. Tratamentul se face 
timp de 7 zile.

Remediul 2: Se pot spăla ochii cu infuzie cu muşeţel, 
cu ceai de gălbenele sau apă de viţă. Primăvara, când în-
frunzeşte via, tăiem lăstari la vârf şi capătul lor îl punem 
într-o sticluţă pe care o legăm de creanga viţei de vie. În 
câteva zile, sticluţa se va umple şi ne ştergem pe ochi cu 
aceste „lacrimi ale viţei-de-vie“ pe care e bine să le păs-
trăm ia loc răcoros, iar sticluţa să aibă dop.

Remediul 3: Se mai pot face spălături oculare cu cre-
ţişoară (plantă, 100 g) şi soc (flori, 50 g). Se pun 20 g din 
acest amestec în apă clocotită şi se lasă la infuzat 15 mi-
nute. După ce infuzia s-a răcit, se clăteşte ochiul de 3 ori 
pe zi, până la ameliorare.

Remediul 4: Dintr-un amestec de muşeţel, coada-şo-
ricelului, gălbenele, isop şi albăstrele se poate prepara o 
infuzie cu care se fac spălături ale ochilor.
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Remediul 5: decoct din coacăz (flori, 40 g) şi silur (flori, 
40 g). Se pun 20 g din acest amestec într-un litru de apă 
rece, se fierbe 15 minute, se lasă la infuzat alte 5 minute 
şi se strecoară. Când s-a răcit, se spală ochiul cu o pipetă 
timp de 15 minute, de 3 ori pe zi, până la ameliorare. 

Remediul 6: Se pot pune pe ochi comprese cu infuzie 
din petale de trandafir, timp de un sfert de oră. Această 
infuzie este benefică şi în combaterea cearcănelor şi a ri-
durilor.

Remediul 7: Şi compresele cu cafea tare rece pot fi de 
ajutor.



REMEDII PENTRU ALTE 
AFECŢIUNI
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ABCES

Remediul 1: Dacă abcesul e extern, se poate înlătura 
foarte uşor cu ajutorul unui cuţit. Se fierbe un cuţit pen-
tru a fi dezinfectat, se spală mâinile bine cu săpun şi apă 
fierbinte, la fel şi zona infectată. Se clăteşte zona cu spirt, 
saramură sau apă de gură. 

Remediul 2: Se face o cataplasmă din 1 ceaşcă cu lap-
te fierbinte amestecat cu 3 linguri sare de bucătărie. Sarea 
se adaugă treptat pentru ca soluţia să nu se închege. Se 
ţine pe foc până devine cremoasă, apoi se adaugă făină 
îndeajuns pentru a putea fi întinsă, dar cu grijă ca soluţia 
să nu devină uscată. 

Remediul 3: Se amestecă bine cantităţi egale de răşi-
nă (gudron) şi zahăr şi se aplică timp de câteva zile până 
ce abcesul se sparge. 

Remediul 4: Se amestecă în părți egale tinctură de 
gălbenele cu apă fiartă sau minerală. Se îmbibă o com-
presă cu acest amestec şi se lasă pe abces 15-20 minute. 
Se repetă de 3-4 ori pe zi până la vindecare. 

Remediul 5: Se face o pastă din 10 felii de ceapă cru-
dă, 3 căței de usturoi şi un bulb de crin alb copt. Se aplică 
cataplasma pe abces timp de 15-20 minute. Se repetă de 
3-4 ori pe zi până la vindecare. 
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AGITAȚIE

Pe cale internă:
Remediul 1: Se amestecă păducel (flori, 50 g), cătuşă 

(flori, 40 g), trifoi (flori, 40 g), pasiflora (flori, 30 g) şi tei (flo-
ri şi bractee, 20 g). Se pun 20 g din acest amestec într-un 
litru de apă clocotită şi se lasă să infuzeze 10 minute. Se 
bea o cană de ceai de 3 ori pe zi, după mese.

Remediul 2: Într-un borcan se pune 3/4 lavandă, se 
completează cu alcool de 70 grade, se lasă la macerat 14 
zile, agitând din când în când borcanul. Se consumă 1 lin-
guriţă la1/2 pahar de apă de 3 - 4 ori/zi, timp de 3 luni.

Remediul 3: Se face o infuzie din 1 linguriţă de sună-
toare la 1 cană de apă clocotită. Se bea de 3 ori pe zi.

Remediul 4: Ulei esenţial de busuioc (2 picături), ulei 
esenţial de măghiran (3 picături). Se iau aceste uleiuri 
esenţiale dimineaţa, la prânz şi seara cu o linguriţă de mie-
re, un pahar cu apă sau o cană de ceai, până la ameliorare.

Pe cale externă:

Remediul 1: Masaje cu ulei esenţial de muşeţel (3 pi-
cături), ulei esenţial de lavandă (3 picături), ulei esenţial 
de măghiran (3 picături) şi ulei esenţial de ylang-ylang (5 



picături). Se amestecă cu 2 linguri de ulei de migdală dul-
ce. Apoi, se masează blând, de 2 ori pe zi toracele, umerii 
şi tot spatele.

Remediul 2: Se fierb 2 frunze de aloe în 2 litri de apă. 
Cu această soluţie se clăteşte tot corpul (din cap până în 
picioare) câteva seri la rând.



ALUNIȚE

Remediul 1: Pentru a scăpa de alunițe putem folosi 
frunze sau tulpini proaspete de aloe care se zdrobesc şi 
cu zeama formată se unge locul de 2-3 ori/zi. 

Remediul 2: Aplicați regulat la nivelul alunițelor suc 
de mere acre de 3 ori pe zi, timp de cel puțin 3 săptămâni.

Remediul 3: Aplicați la nivelul alunițelor sucul extras 
din semințele de smochine.

Remediul 4: Aplicați 1 picătură de extract de semințe 
de grapefruit la nivelul alunițelor. Administrați acest re-
mediu timp de câteva săptămâni.

Remediul 5: Tăiați în 2 un cățel de usturoi, aplicați-l cu 
zona secționată peste aluniță, puneți un bandaj şi lăsați 
usturoiul să acționeze peste noapte.

Remediul 6: Aplicați la nivelul alunițelor cataplasme 
cu cartofi cruzi.

Remediul 7: Pisați câteva semințe de in şi ameste-
cați-le cu ulei din semințe de in şi miere de albine. Aplicați 
zilnic acest remediu la nivelul alunițelor.
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Remediul 8: Aplicați în mod regulat felii subțiri de ri-
dichi la nivelul alunițelor.

Remediul 9: Puneți miere de albine la nivelul alunițe-
lor. Lăsați acest remediu să acționeze timp de 10-15 mi-
nute, apoi spălați pielea cu apă caldă.

Remediul 10: Amestecați puțin praf de copt cu ulei de 
ricin şi lăsați-l să se omogenizeze timp de 5 minute. Apli-
cați acest remediu la nivelul alunițelor.

Remediul 11: Realizați o pastă din nuci de acaju. Lăsați 
acest remediu să acționeze la nivelul alunițelor până se 
usucă. Urmați acest remediu timp de 4-5 săptămâni.
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AMEȚELI

Este senzaţia că încăperea se învârte în jurul nostru. 
Dacă aceasta este de scurtă durată şi din când în când, se 
pot folosi câteva remedii.

Dacă se repetă des aceste ameţeli, mergeţi de urgenţă 
la medic, căci pot fi semne ale unor boli grave.

Remediul 1: Se face o infuzie din 30 g frunze de izmă 
(mentă) şi 30 g frunze de verbină. Se pune amestecul în 
2 litri de apă clocotită şi se lasă 10 minute. Se bea câte o 
cană după mesele principale până la dispariţia ameţelilor.

Remediul 2: Se face o infuzie din 30 g frunze de men-
tă, 30 g frunze de verbină. Se iau 30 g din acest amestec şi 
se pun într-un litru de apă clocotită şi se lasă la infuzat 10 
minute. Se bea o cană de trei ori pe zi. 

Remediul 3: Se pun într-o linguriță cu miere apă sau 
ceai, 2 picături de busuioc, 3 picături ulei esențial de la-
vandă şi 2 picături ulei esențial de mentă. Amestecul se ia 
de trei ori pe zi.
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ANEXITE ȘI CISTITE

Remediul 1: Se masează cu ulei de brânca-ursului tăl-
pile de 2 ori pe zi. Suplimentar, se mai masează zona bazi-
nului, se pune şi o pătură pentru menţinerea căldurii. 

Remediul 2: aplicaţii externe cu tărâţe calde local de 
2–3 ori/zi. Intern: 2–3 linguri de tărâţe fierte cu miere.

Remediul 3: Se bea timp mai îndelungat (2–3 luni) în 
fiecare zi câte 2 căni (dimineaţa şi seara) de ceai de creţi-
şoară şi coada-şoricelului. Săptămânal se face baie de şezut 
cu infuzie de coada-şoricelului, un pachet la 5 litri de apă.

Remediul 4: Se combină în părţi egale urzică, coada-şo-
ricelului şi flori de gălbenele bine uscate şi mărunţite. Se 
pun 2 linguriţe la 250 ml apă clocotită. Se lasă la infuzat 10-
15 minute. Se beau 2-3 căni pe zi timp de 2-3 săptămâni. Se 
poate face şi baie de şezut din această infuzie.

Remediul 5: Se pune la fiert o varză crudă. După ce a 
fiert, se pune într-un lighean şi se toarnă peste ea lapte 
fiert. Persoana bolnavă se pune deasupra aburilor.

Remediul 6: Se fierbe în apă o mână din planta mătură 
neagră, apoi se adaugă 2-3 linguri de ulei de măsline şi se 
aşază deasupra aburilor persoana cu probleme.
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ARSURI

Pot fi clasificate în 3 grade. În cazul arsurilor de gradul I 
este afectat stratul superficial al pielii producând înroşire 
şi eventual câteva băşicuțe. Cele de gradul II străpung mai 
mult straturile de piele cauzând o senzație usturătoare. 
Arsurile de gradul III şi cele mai grave produc distrugeri 
sub piele, afectând țesuturile de dedesubt. 

Remediul 1: Se aplică imediat după arsură ulei de in 
pe rană. 

Remediul 2: Se pune pe locul arsurii bicarbonat de so-
diu, apoi se leagă zona cu o eşarfă. 

Remediul 3: Se unge partea afectată cu unt şi se aco-
peră cu un prosop. 

Remediul 4: Se aplică ulei de mentă pe rană. Are pro-
prietatea de a răcori, iar usturimea trece aproape instant.

Remediul 5: Se toarnă puțin oțet o dată la câteva min-
ute peste locul afectat. 

Remediul 6: Se bat 6 gălbenuşuri de ouă proaspete 
împreună cu 6 linguriţe de unt proaspăt, topit, până ce 
amestecul se transformă într-o pastă omogenă (ca maio-
neza). Se înmoaie în acest preparat o bandă de tifon, cu 
care se înfăşoară zona cu arsură. Procedeul se repetă de 
câteva ori.
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Remediul 7:  Se fierb bine 3-4 linguriţe de seminţe de 
in în 500 ml de apă. Se înmoaie un prosop în această apă 
şi se aplică pe locul unde s-a produs arsura. 

ARSURI CAUZATE DE SOARE

Expunerea excesivă la soare puternic poate vătăma 
pielea, care devine roşie, inflamată şi doare la atingere. 

Remediul 1: Se tamponează pielea cu sucul de la o lă-
mâie sau cu oțet. 

Remediul 2: În apă se diluează amoniac şi se tampo-
nează zona. Într-o noapte pielea ar trebui să se refacă. În 
caz contrar nu trebuie refăcut acest tratament deoarece 
amoniacul este o substanță puternică. 

Remediul 3: Pentru a uşura durerea în caz de arsuri so-
lare se poate aplica vaselină peste pielea afectată.

Remediul 4: Se amestecă vaselină cu mentol şi se 
unge pielea afectată. 
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ASTM BRONȘIC

Crizele astmatice se manifestă mai frecvent pe timpul 
nopţii, manifestându-se în principal prin dificultatea de 
a respira. Se produce senzaţia de sufocare şi de presiune 
în piept. Aceste crize durează de la câteva minute la ore 
îndelungate. Există câteva remedii naturiste pentru a pre-
veni aceste crize.

Remediul 1: Se fierb 250 g de miere cu o cană cu apă 
îndepărtându-se crusta. Se toarnă imediat peste 15 g 
frunze de lobelia şi 15 g cuişoare. Se amestecă bine, se 
scurge şi se adaugă 100 ml de oţet de zmeură. Se ia o lin-
guriţă de patru ori pe zi. 

Remediul 2: Se iau bucăţi de hârtie sugativă şi se im-
pregnează cu soluţie de azotat de potasiu, apoi se lasă să 
se usuce. Atunci când o nouă criză îşi face simţită prezen-
ţa se arde o bucăţică şi se inhalează fumul emanat. La fel 
s-au observat rezultate amelioratoare şi de la inhalarea 
aburului de la cafeaua fierbinte.

Remediul 3: Frunzele de Lobelia sunt foarte bune 
pentru persoanele care suferă de astm, deşi nu e bine să 
le folosim în cantitate mare deoarece poate provoca su-
părări ale stomacului fiind foarte puternică. Pentru adulţi 
50 de picături de ceai din frunze de Lobelia sunt mai mult 
decât suficiente. 
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BALONARE

Remediul 1: Se iau 1 lingură de seminţe de anason,  
2 linguri de busuioc (frunze şi flori), 2 linguri de mentă. Se 
pune o lingură din acest amestec la 1 l de apă, se infuzea-
ză 10 minute. Se bea o cană după mesele principale până 
la ameliorarea simptomelor.

Remediul 2: Se face o infuzie din 1 - 2 linguriţe de 
frunze de anghinare la o cană de apă clocotită, se beau 
1 - 2 ceşti pe zi.

Remediul 3: Se prepară o infuzie dintr-o linguriţă de 
fructe de coriandru zdrobite la o cană de apă clocotită, se 
bea întreaga cantitate pe parcursul unei zile.

Remediul 4: Se prepară o infuzie din frunze de busu-
ioc, din care se beau 2-3 ceşti/zi. La fel de bune pentru 
combaterea balonării sunt chimenul, anasonul şi fenicu-
lul.

Remediul 5: Se ia pe stomacul gol o bucăţică de droj-
die de bere proaspătă. Drojdia se ţine în gură până se 
topeşte. Cura durează 2 luni şi ajută şi la refacerea florei 
intestinale.



44

BĂȘICUȚE

Remediul 1: Se spală zona afectată cu bicarbonat de 
sodiu stins în apă, se şterge uşor, apoi se aplică pudră de 
talc din abundenţă. În loc de talc se poate folosi şi făină de 
porumb brună. 

Remediul 2: Se amestecă 6 g pudră de borax cu 0,5 g 
mentol şi 180 ml apă de trandafiri. Se spală zonele afec-
tate. 

Remediul 3: Se face o cremă din 1 g de acid boric pu-
dră şi vaselină. Întâi se spală zona cu bicarbonat de sodiu 
stins, apoi se unge cu crema. La sfârşit se pudrează cu talc. 
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BĂTĂTURI

Remediul 1: Se coace pe foc o ceapă tăiată în patru. 
Când este moale, se amestecă cu o lingură de oţet şi se 
pune pe bătătură. 

Remediul 2: Se fierbe coada-calului şi se înmoaie 
în decoct o bucată de pânză care se pune pe bătătură. 
Bătătura se va înmuia şi se va curăţa straturi-straturi.

Remediul 3: Se ia o ceapă se taie în două, se pune în-
tr-un pahar cu oţet, timp de 24 ore. Se pune pe bătătură 
câte o felie de două ori pe zi, dimineaţa şi seara.

Remediul 4: Jumătate de smochină, pusă pe bătătură, 
în fiecare seară, poate duce la dispariţia acesteia.

Remediul 5: Durerile provocate de bătături vor dis-
părea dacă se pun câteva prune uscate în lapte fierbinte, 
apoi se pune o prună fără sâmbure pe locul dureros. Se 
repetă până dispare bătătura.

Remediul 6: Propolis solid, înmuiat în apă caldă, până 
se face ca o plastilină, apoi de aplică pe bătătură şi se fi-
xează cu leucoplast. Se schimbă destul de des, dar înainte 
de o nouă aplicare se face o baie fierbinte, apoi se înde-
părtează partea de piele moartă.
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Remediul 7: Se ţine zona afectată în apă până ce se în-
moaie, apoi se îndepărtează prin răzuire masa bătătorită. 
Acest procedeu trebuie repetat frecvent. 

Remediul 8: Se face o pastă din 1,5 g acid salicilic 
amestecat cu 120 g colodiu. Se aplică pe bătătură.

Remediul 9: Se amestcă acid salicilic cu făină şi se for-
mează o pastă care se aplică pe locul afectat cu un tam-
pon. Se ţine aşa timp de câteva zile, apoi se clăteşte bine 
cu apă. 

Remediul 10: Înainte de culcare se clăteşte bine zona 
afectată cu apă, apoi se aplică ulei de terebentină sau 
gaz. 

Remediul 11: Se lasă la înmuiat o ceapă mică în oţet 
timp de 4 ore, apoi se taie în două jumătăţi şi se leagă 
de bătătură şi se lasă să îşi facă efectul pe timpul nopţii. 
Se repetă tratamentul până ce bătătura se poate înlă-
tura. 

Remediul 12: Aplică iod cu o pensulă în fiecare seară 
înainte de culcare timp de 3 zile consecutiv. Se face apoi 
pauză trei zile, după care iar se unge în următoarele trei 
zile şi tot aşa timp de două săptămâni. 

Remediul 13: Aplică pe bătătură ulei de ricin, freacă 
bine locul apoi clăteşte-l cu apă.

Remediul 14: Se ia o felie de pâine şi se înmoaie în 
oţet timp de 24 de ore. Se face un plasture care se aplică 
3-4 nopţi la rând. 
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BĂTĂTURI ÎN TALPĂ

Remediul 1: 2 linguriţe unguent de gălbenele se 
amestecă cu 1 linguriţă de acid salicilic, se omogenizea-
ză, se ung bătăturile, fără a atinge pielea în jur, se pune o 
bandă de leucoplast peste bătături, se pune o şosetă de 
bumbac. Se scoate şoseta şi banda de leucoplast, care se 
va dezlipi cu bătătură cu tot. În cazul când bătătura nu se 
dezlipeşte de tot, se va ţine piciorul timp de 30 de minute 
într-un litru de apă caldă cu un vârf de cuţit de acid sali-
cilic. După o bună înmuiere se răzuie cu unghia bătătura. 
Pentru bătăturile mai vechi care se desprind mai greu, se 
repetă tratamentul. După scoaterea bătăturii se unge lo-
cul cu unguent de gălbenele.
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CĂDEREA PĂRULUI

Poate apărea la orice vârstă. Nu este o boală contagi-
oasă. Este influenţată de regimul alimentar, de stres sau 
de ţinerea părului prea strâns.

Remediul 1: 1 linguriţă de oţet de mere; 1 căpăţână 
de usturoi pisat; 1 gălbenuş de ou; 1 lingură de gaz. Se 
amestecă şi cu amestecul se unge (nu se freacă) părul la 
rădăcină. Se lasă 3 ore, după care se spală.

Remediul 2: 4 linguri de ceapă dată pe răzătoare cu  
1 lingură de miere şi 1 linguriţă de ulei de măsline. Se 
amestecă, se pune pe cap şi se lasă 1 oră.

Remediul 3: 10 linguri de levănţică mărunţită şi 250 
ml de oţet se macerează 10 zile la temperatura camerei. 
Cu acest macerar se masează rădăcina părului. 

Remediul 4: Rădăcină de brusture pusă la macerat cu 
alcool, timp de 10 zile, se masează capul uşor, zilnic timp 
de o lună. 

Remediul 5: 30 g flori de muşeţel puse în 100 ml apă 
fierbinte, se infuzează 1 oră, se strecoară şi se adaugă 1 
linguriţă de miere, părul se umezeşte cu această infuzie, 
după 30-40 minute se limpezeşte cu apă călduţă, se repe-
tă după10 zile. 
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Remediul 6: 200 ml gaz, 4 ouă, 200 ml alcool de 90 gra-
de, 200 ml ulei de ricin, 200 g. usturoi pisat, vitamina B6 4 
fiole de 5 ml, 4 linguri sare de mare, 2 linguriţe de scorţi-
şoară. Se pun la macerat, timp de 2 săptămâni. Preparatul 
se foloseşte de 2 ori pe săptămână, se frecţionează părul 
la rădăcină şi după 4-5 ore se clăteşte cu ceai de rădăcină 
de brusture sau urzică.

Remediul 7: Cu un ceai de salvie mai concentrat care 
se masează scalpul în mod frecvent. Se poate combina cu 
whisky în părţi egale, la care se adaugă puţină chinină. 

Remediul 8: Cantităţi egale de urzică, frunze de nuc, 
mesteacăn şi soc se fierb în 1 litru de apă. Cu această infu-
zie se clăteşte părul.
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CĂLCÂIE CRĂPATE

Remediul 1: Rădăcină de tătăneasă se macerează în 
100 ml alcool de 50 - 60 grade, timp de 3 - 4 zile, apoi se 
ung tălpile.

Remediul 2: În fiecare seară după ce aţi spălat şi frecat 
călcâiele cu o perie sau piatră ponce, ungeţi-le cu ulei de 
parafină 100 g amestecat cu vitamina A o fiolă, apoi încăl-
ţaţi-vă cu o pereche de şosete.

Remediul 3: Ungeţi călcâiele cu grăsime curată de 
porc, amestecată cu câteva picături de ulei de măsline.
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CÂRCEI

Remediul 1: Înainte de fiecare masă se iau 2 linguri-
ţe de miere cu lăptişor de matcă şi apilarnil. După fiecare 
masă se ia 1 linguriţă de miere cu 6 picături de tinctură de 
propolis.

Remediul 2: Zilnic se bea 1 cană cu ceai de măceşe, 
pedicuţă, urzică, coada-calului, busuioc. 

Remediul 3: Se face o infuzie din 2 linguriţe de tal-
pa-gâştei la o cană de apă. Se bea de 3 ori pe zi.

Remediul 4: Se amestecă 2 mâini frunze de trandafiri 
şi o mână de frunze sau flori de salvie cu untură de porc 
proaspătă. Se fierbe apoi totul în 500 ml de apă până de-
vine o alifie cu care se unge partea afectată.
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CEARCĂNE

Remediul 1: Se amestecă 60 g vârfuri de rozmarin, 
60 g flori de coacăz şi 60 g petale de trandafir. Se pun  
20 g din amestec într-un litru de apă clocotindă şi se 
lasă la infuzat 8 minute. Se îmbibă o compresă cu infuzia 
călduță, se pune pe ochiul închis şi se lasă 20 minute. Se 
repetă procedura de 2 ori pe zi, dimineața şi seara, până 
la dispariția cearcănelor.

Remediul 2: Se taie un castravete proaspăt în felii 
şi se lasă la frigider 30 de minute. Se aplică pe zona cu 
cearcăne timp de 10 minute, apoi se clăteşte cu apă. Se 
repetă procedură de două ori pe zi, timp de o săptămâ-
nă.

Remediul 3: Se amestecă suc de lamâie şi suc de cas-
travete în proporții egale . Se udă un tampon de vată cu 
acest suc şi se lasă să acționeze 15 minute. 

Remediul 4: Se rade un cartof şi se stoarce pentru a 
se obține sucul. Se înmoaie un tampon de vată în acest 
suc şi se lasă 10-15 minute pe ochi să acționeze.
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CELULITĂ

Remediul 1: Decoct din viţă-de-vie (frunze, 50 g) şi tro-
scot (plantă, 40 g). Se pun 20 g din amestec într-un litru 
de apă rece, se fierbe 20 de minute şi se lasă să infuzeze 
5 minute, apoi se strecoară. Se bea o cană de 3 ori pe zi, 
după mese.

Remediul 2: Se amestecă 30 g frunze de păpădie cu 60 
g de vulturică, 50 g flori de coada şoricelului, 10 g frunze 
de anghinare. Se face o infuzie din 20 g amestec la 1 litru 
de apă clocotită, 10 minute. Se bea câte o cană de trei ori 
pe zi. 

Remediul 3: Se amestecă 50 g frunze de viță de vie 
cu 40 g troscot. 20 de grame din acest amestec se pun 
într-un litru de apă rece şi se fierbe 20 minute, apoi se lasă 
la infuzat 5 minute. Se bea o cană de trei ori pe zi.
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CISTITE

Remediul 1: 60 picături de tinctură din muguri de 
plop negru cu 1 linguriţă miere se ia de 4 ori pe zi timp 
de 2 zile.

Remediul 2: Sucul proaspăt de mărar, 4 linguri de 3 - 4 
ori pe zi, în cure de 2 săptămâni, stimulează activitatea 
rinichilor şi previne infecţiile urinare.

Remediul 3: tinctură de ienupăr 3 picături de 3 ori pe 
zi înainte de masă.

Remediul 4: În ceaiul de frunze de mesteacăn, făcut 
din 5 linguri de plantă la 1 litru de apă, se pune 1 vârf de 
cuţit de bicarbonat. Se bea într-o zi. 

Remediul 5: Tinctură de propolis 30% de 3 ori pe zi 
câte 30 picături, înainte de masă, pe un cubuleţ de pâine.

Remediul 6: Se face o infuzie din 2 linguri de mătase de 
porumb la 200 ml apă clocotită. Se ia câte o lingură la 2 ore.

Remediul 7: Se iau 20 g de frunze de merişoare, mes-
teacăn, coada calului şi semințe de pătrunjel. Se pun 4 
lingurițe de amestec într-o jumătate de litru de apă şi se 
prepară un decoct. Se beau de 3 ori pe zi.
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CIUPERCA PICIORULUI

Remediul 1: Se face un mujdei (sare şi usturoi) şi se 
freacă locul infectat.

Remediul 2: După spălarea picioarelor se pune pe pie-
lea umedă acid boric şi se încalţă o şosetă de bumbac. Se 
recomandă să se facă seara şi să se stea peste noapte.

Remediul 3: Se fierbe o lingură de tutun în 1 litru de 
apă timp 5 minute. Se clătesc picioarele cu această infuzie 
şi se lasă să se usuce fără a se şterge.

Remediul 4: Se amestecă mentă pisată cu sare şi se 
pune între degetele picioarelor. Se lasă o oră, după care se 
spală şi se usucă bine piciorul. Se repetă până la dispariția 
ciupercii.
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COLICI ABDOMINALE

Remediul 1: 2 - 3 pahare de macerat rece din seminţe 
de in se iau pe stomacul gol, înainte de mese. Mucilagiul 
de seminţe de in are efect antiinflamator.

Remediul 2: 10 g ghimbir, 5 g de curcuma albă, 20 g 
de galangal. Se pun 2-4 vârfuri de cuţit într-un sfert de 
pahar de vin roşu de calitate şi vinul se bea după masă şi 
înainte de culcare. Cura durează 2-4 luni. Acesta este un 
remediu foarte eficient. În loc de vin se poate folosi apă 
fiartă cu ceva miere, în caz ca vinul nu este suportat.

Remediul 3: 20 ml de piure de plante iarba fetei, 2 lin-
guri de suc de planta de iarba fetei. Se amestecă bine to-
tul cu 100 g de unt la foc mic până se face o alifie. Se scoa-
te apa din unt şi cu această alifie se unge locurile unde se 
simte durerea până aceasta dispare.
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CONSTIPAȚIE

Constipaţia poate fi luată în discuţie dacă intervalul 
dintre scaune depăşeşte trei zile. 

Remediul 1: Cafeaua are efect de eliberare a tractului 
digestiv, la fel ceaiul de păpădie sau apă caldă cu lămâie.

Remediul 2: 1 lingură frunze de zmeur şi 1 1/2 lingură 
cimbrişor se pun într-un litru de apă clocotită la infuzat. 
Se bea câte o cană de 3 ori pe zi.

Remediul 3: Seara se iau 2 linguri de seminţe de in. 
Seminţele de in absorb mult lichid şi formează un bol, 
care va curăţa în drumul lui întreg tubul digestiv. 

Remediul 4: Rădăcină de boz macerată în ţuică (100 
g de rădăcină de boz se lasă la macerat 5 zile în 1 litru 
de ţuică, se păstrează în sticlă închisă la culoare) se poate 
consuma în cantitate de 1 - 2 linguri de 2 - 3 ori/zi. Cura 
durează 2 săptămâni, se face o pauză de o săptămână, 
apoi se reia cura.

Remediul 5: Peste 30 g cicoare uscată se toarnă 1 litru 
de apă clocotită şi se infuzează 10 minute. Se strecoară şi 
se bea câte 200 ml dimineaţa sau câte 100 ml de 2 ori pe 
zi.
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Remediul 6: Se dau prin maşina de tocat 60 g de smo-
chine, 60 g de curmale, 60 g de stafide, 60 g de prune fără 
sâmburi şi 15 g frunze de siminichie. Se amestecă bine, 
iar din pasta formată se ia câte o linguriță şi se formează 
rotunjoare. Se învelesc fiecare în hârtie cerată, se pun în-
tr-un borcan de sticlă şi se păstrează la loc răcoros. Se ia 
câte o biluță în fiecare seară. 

Remediul 7: Se iau smochine spălate bine, se frig la 
foc mic în ulei de măsline până se umflă şi devin moi, apoi 
se adaugă puțină miere şi puțin suc de lămâie şi se lasă 
pe foc până se formează un sirop consistent. Se păstrează 
într-un borcan de sticlă cu capac şi se ia câte o smochină 
de câte ori este nevoie. 

Remediul 8: Se bea o lingură de ulei de măsline de trei 
ori pe zi. 

Remediul 9: Înainte de micul dejun se bea un pahar cu 
apă în care am dizolvat un vârf de cuțit cu sare. 

Remediul 10: Se amestecă părți egale de glicerină şi 
Nucul Vrajitoarelor. Se ia câte o linguriță seara înainte de 
culcare. 

Remediul 11: 100g miere de albine se amestecă cu 
sucul obţinut din 3–4 mere şi se împarte în 2-3 reprize pe 
parcursul unei zile.

Preventiv: O bună metodă de prevenire a constipaţiei 
rămâne consumul a cât mai multă apă pe zi. 
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COŞURI, PUNCTE NEGRE

Remediul 1: Se amestecă 5 g flori de violetă cu 10 g 
scoarță de cruşin, 10 g vârfuri de vinariță, 20 g frunze de 
nuc, 20 g flori filimică, 30 g rădăcini de brusture, 30 g frun-
ze şi rădăcini de păpădie. Se pun 20 g din amestecul de 
mai sus în apă clocotită şi se lasă să se infuzeze 10 minute. 
Se bea de 3 ori pe zi, după fiecare masă, până la amelio-
rare.

Remediul 2: Se face o infuzie din 1 linguriță de muguri 
de plop zdrobiți în 250 ml apă clocotită. Se foloseşte sub 
formă de cataplasme şi spălături.

Remediul 3: Se prepară o infuzie din 15-20 g/litru flori 
de gălbenele. Se foloseşte pentru cataplasme sau băi. 

Remediul 4: Se beau 3 căni pe zi dintr-o infuzie din 1 
linguriță de plantă trei frați pătați la o cană cu apă.

 
Remediul 5: Se tamponează pielea afectată cu felii de 

roşie de mai multe ori pe zi, timp de o lună. 

Remediul 6: Se amestecă 40 g pin sălbatic, 40 g brus-
ture, 40 g rădăcină de dragavei, 40 g cicoare sălbatică. Se 
pun 20 g din acest amestec într-un bol cu apă clocotită, 
se acoperă capul cu un prosop şi se stă deasupra bolului 
timp de 20 de minute. Se face această baie de 2 ori pe 
săptămână.  



60

Remediul 7: 4 linguriţe pulbere de rădăcină de măcriş 
se amestecă cu 4 linguriţe de miere. Se consumă pe par-
cursul zilei, pe stomacul gol. Cura durează 2 luni.

Remediul 8: Într-o sticlă se pune o rădăcină de hrean 
rasă cu oţet de vin, cât să-l acopere, se lasă la macerat 10 
zile la temperatura camerei. Se aplică dimineaţa şi seara 
pe locurile afectate, având faţa udă.

Înainte de îndepărtarea coşurilor şi a punctelor negre 
este de preferat să clătim zona afectată cu apă fierbinte şi 
săpun (tinctură de săpun verde). 

Remediul 9: Se amestecă o linguriţă de alaun într-un 
sfert de pahar plin cu apă. Se clăteşte faţă cu această so-
luţie de trei ori pe zi. 

Remediul 10: Se încălzesc uşor pe foc ¼ cană de gră-
sime topită, 1 lingură cu glicerină, un cub mic de camfor. 
Cu crema rezultată se tamponează faţa.

Remediul 11: Se taie un cartof în rondele, se aplică 
rondelele direct pe punctele negre şi se masează. Se face 
această operaţie o dată pe zi.

Remediul 12: Se taie o lămâie în două şi se îmbibă o 
bucată de pânză de bumbac în suc. Se tamponează zona 
cu puncte negre. Se procedează de două ori pe săptămâ-
nă. De evitat expunerea la soare imediat după tratament. 
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CRĂPĂTURI ALE SÂNILOR

Remediul 1: Peste o mână de sâmburi de gutui se 
toarnă 150 ml apă clocotită şi se infuzează 25 - 30 minute. 
Se aplică pe sâni sub formă de compresă.

Remediul 2: Compresele cu o soluţie de bicarbonat 
de sodiu – 1 linguriţă la 250 ml apă – sunt de mare folos 
în combaterea acestor răni pe sâni, extrem de dureroase.
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CREȘTEREA ÎN GREUTATE

Remediul 1: Se prepară cu ajutorul storcătorului de fructe 
100 ml suc de țelină. Se bea câte 100 ml dimineața înainte de 
masă pentru a elimina astfel surplusul de apă din țesuturi.

Remediul 2: Se consumă o zi pe săptămână salată de 
varză dulce cu puțin oțet sau suc de lămâie. Se mai poate 
pregăti şi o supă de varză. În ziua respectivă nu se mănâncă 
alte alimente.

Remediul 3: Se face o cură de 2 ori pe săptămână cu 
struguri. Se pot mânca 1-2 kg de struguri pe zi. Nu se consu-
mă alte alimente.

Remediul 4: Se ia în fiecare dimineață câte un vârf de 
cuțit de pulbere de cruşin.

Remediul 5: Se face o infuzie din 2-3 lingurițe de plantă 
de păpădie la 250 ml apă. Se beau 2-3 căni pe zi după me-
sele principale. Frunzele de păpădie tinere se pot consuma 
sub formă de salată.

Remediul 6: Se pun 2 lingurițe de oțet de mere într-un 
pahar cu 100 ml apă. Se ia de 3 ori pe zi în timpul mesei.

Remediul 7: Se face o limonadă cu zaharină dintr-o lă-
mâie. Se creşte cu câte o lămâie pe zi până se ajunge la 10, 
apoi se scade câte una în fiecare zi până revenim din nou la 
una singură.
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DEGERĂTURI

Remediul 1: Persoana trebuie să stea într-o cameră ră-
coroasă sau să facă o baie rece, iar părțile afectate să fie 
frecate cu gheață sau zăpadă până se dezmorțesc. Apoi 
se aplică comprese cu apă foarte rece. Se pot bea băuturi 
fierbinți precum cafea, ceai sau se poate folosi ca stimu-
lant coniacul. 

Remediul 2: Băi sau cataplasme din infuzie de flori de 
gălbenele, 15-20 g la litru. Comprese cu 10 ml tinctură la 
100 ml apă fiartă şi răcită (tinctura se prepară prin mace-
rare timp de 8 zile, a 20 g de plantă la 100 ml alcool).

Remediul 3: Se frig câțiva napi, se lasă la răcit, apoi se 
bandajează pe zona degerată.

Remediul 4: Se fierb 250 g de tije sau căpățâni de țeli-
nă într-un litru de apă timp de o oră. Se fac băi calde (cât 
suportă pielea) ale zonelor afectate de degerătură timp 
de 10 minute de trei ori pe zi.

Remediul 5: Băi locale cu decoct din coajă de stejar 
din 20–30 g la litru.
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DIAREE

Remediul 1: Peste 100 g afine se toarnă 1 litru de vot-
că şi se lasă să se macereze timp de 2 săptămâni. În caz de 
diaree se iau 15-20 g din acest preparat.

Remediul 2: Se adună 1 0 - 1 5  nuci verzi ca pentru 
dulceaţă, se dau prin maşina de tocat, se pun într-un bor-
can şi se adaugă aceeaşi cantitate de zahăr, se lasă la ma-
cerat 2-3 zile amestecându-se. Din acest preparat se ia la 
nevoie 1 linguriţă dimineaţa, pe stomacul gol. 

Remediul 3: Se bate un ou, se pune peste el jumătate 
de nucşoară (fruct) şi se îndulceşte după gust. Se foloseş-
te această rețetă de 2-3 ori pe zi.

Remediul 4: Se pune puțină făină uscată în lapte fiert 
şi se bea. Se poate consuma şi puțină făină cu zahăr.

Remediul 5: Se amestecă 30 g tinctură de camfor, 30 
g tinctură de ghimbir, 15 g tinctură de ardei gras, 15 g 
uncie esență de mentă, 15 g eter. Acest tratament se fo-
loseşte numai de către adulți, 1 linguriță din amestec în 
4 de apă, o dată sau de două ori la un interval de două 
ore.

Remediul 6: Se face o compresă pe care punem un 
amestec din diferite condimente (la alegere) cu whisky 
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cald şi se adaugă puțină apă. Compresa se aşază peste 
zona abdominală. 

Remediul 7: 15 g rădăcină de mur se fierbe în 500 ml 
apă timp de 15 minute, apoi se strecoară. Se bea o lingu-
riță la 1-2 ore până îşi face efectul.

Remediul 8: Se bea un pahar cu lapte fierbinte, în pre-
alabil fiert foarte bine.

Remediul 9: Se înfăşoară un prosop cald în jurul ab-
domenului. Se beau 1-4 lingurițe de ulei de ricin pe zi, în 
funcție de vârstă. 

Remediul 10: Se amestecă purgativ de rubarba pudră, 
scorțişoară, bicarbonat de sodiu, câte o linguriță din fie-
care, cu 750 ml de apă clocotindă. Se adaugă o lingură de 
mentă. Se bea cu apă o dată la două ore. 

Remediul 11: Pentru sugari un bun tratament este o 
infuzie cu muşețel. 
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ECZEME

Se manifestă prin roşeaţă şi iritaţie, cu senzaţii de mân-
cărime şi usturime.  

Remediul 1: Se freacă punctele cu felii tăiate de lămâ-
ie. Are rolul de a calma mâncărimea. Se poate clăti şi cu 
apă amestecată cu oţet. 

Remediul 2: Se clăteşte zona cu ulei de măsline şi se 
presare o pudră făcută din părţi egale de amidon ameste-
cat în puţină apă şi pudră de oxid de zinc. 

Remediul 3: Se amestecă 15 g de mac canadian mă-
cinat şi dragavei fierte în 500 ml alcool şi 250 ml oţet. Se 
aplică uşor pe zonele afectate. 

Remediul 4: Se face o cataplasmă dintr-un cartof rece 
cu o cantitate mică de camfor. 

Remediul 5: Se face o pastă din sulf şi untură şi se apli-
că pe zona afectată. 

Remediul 6: Se pune o legătură proaspătă de rădăcini 
de brusture în doi litri de apă şi se fierbe până ce scade la 
jumătate. Se beau 250-500 ml pe zi. 



67

FEBRĂ

Remediul 1: Este folositoare tinctura din muguri de 
plop negru, 50 de picături, de 3 ori pe zi.

Remediul 2: Pentru o scădere rapidă a febrei se fac 
împachetări în cearşaf ud cu apă rece.

Remediul 3: Se încalță şosete îmbibate în apă cu 
oțet. Se schimbă la 15-20 de minute.

Remediul 4: Infuzie din 2 linguriţe cu petale de floa-
rea-soarelui uscate şi o cană de apă clocotită. Se lasă 5 
minute la infuzat, se strecoară şi se beau 2 căni pe zi, una 
seara.

Remediul 5: Se  zdrobeşte nalbă mare în oţet şi se bea 
pe stomacul gol dimineaţa şi seara.

Remediul 6: Se fierb frunze de zmeur în apă. Se stre-
coară şi se bea cald câte o cană dimineaţa şi seara. Frun-
zele nu se aruncă,  se face o compresă care se pune pe 
burtă. Acest tratament se face trei zile.
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FRACTURI

Remediul 1: Fractura se consolidează mult mai repe-
de când se administrează coada-calului, bogată în săruri 
de calciu, magneziu, permiţând asimilarea lor mult mai 
repede. Se iau 4 linguriţe pe stomacul gol, cu 5 minute 
înainte de masă.

Remediul 2: Se fierb pentru scurt timp frunze verzi de 
nalbă de pădure şi de 5 ori mai multă rădăcină de pătla-
gină într-o oală şi se pun pe locul unde este durerea sau a 
fost osul fracturat.

Remediul 3: Se stoarce sucul din hasmațuchi şi se 
pune în vin. Are proprietatea de a întări țesutul osos.

Remediul 4: Se fierbe rădăcină de tintaur în apă sau 
în vin. Se strecoară şi rădăcina se pune caldă peste locul 
unde osul a fost rupt. 
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FURUNCULOZĂ

Remediul 1: Se face o cataplasmă cu frunze de mac şi 
se aplică peste furunculi. 

Remediul 2: Se face o cataplasmă din săpun moale 
amestecat cu zahăr brun, cantităţi egale. Se unge din plin 
zona cu ajutorul unui prosop. 

Remediul 3: Atunci când apar furunculii este reco-
mandat să se facă băi în oţet mai concentrat. După baie 
se aplică ulei sau vaselină pentru a înmuia zona. În loc de 
oţet se poate folosi şi camfor. 

Remediul 4: Se zdrobesc bine frunze de fasole verde şi 
se aplică pe furuncul. 

Remediul 5: Se face o lipie mică din făină de secară, 
lapte şi unt proaspăt. Se pune pe locul bolnav şi se ține pe 
toată durata nopții. 

Remediul 6: Se face o baie pe tot corpul cu apă în care 
s-au fiert ciorchini de struguri acri. 
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GREAȚĂ

Remediul 1: Se pune o compresă cu muştar în zona 
stomacului. Nu trebuie ținut foarte mult.

Remediul 2: Se prăjesc boabe de porumb potrivit care 
se pun apoi în apă clocotindă. Se bea caldă până ce trece 
senzația de greaţă.  

Remediul 3: Se pisează bine mentă şi se face o com-
presă care se pune pe stomac. 

Remediul 4: Pentru a produce vomitarea se iau 2 lin-
guri de muştar uscat cufundate în apă călduță şi lăsate 1 
minut la decantat. 

Remediul 5: Pentru a ameliora greața se bea o infu-
zie din următoarele plante amestecate în cantități egale: 
mentă, ghimbir, afin şi busuioc.
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GUTURAI

Remediul 1: Peste 2 cepe de mărime mijlocie tăiate 
mărunt se toarnă 500 ml apă clocotită. Se lasă la infuzat 
timp de 20 de minute, apoi se strecoară. Se administrează 
îndulcită cu miere de albine - câte 200 ml infuzie de 3 ori 
pe zi, între mese şi înainte de culcare. Tratamentul durea-
ză 10 zile. 

Remediul 2: Sirop de cătină, 5-6 linguriţe pe zi, înainte 
masă, timp de 3 săptămâni.

Remediul 3: Tinctură de muguri de plop negru în al-
cool de 90 grade timp de 10 - 12 zile se lasă la macerat. Se 
iau 50 - 100 picături de 4 ori /zi, pe un cub de zahăr.

Remediul 4: Untul de lămâie (1 lămâie se pune în apă 
fierbinte 1 minut, se toacă prin maşina de tocat împreună 
cu coaja, se amestecă cu 100 g unt) se adaugă la 1 - 2 lin-
guri de miere. Se ia câte o linguriţă dimineaţa.

Remediul 5: Picuraţi în fiecare nară o picătură de 
ulei de mentă, de 2 ori pe zi. În acelaşi timp se ung cu 
ulei fruntea, tâmplele, urechile, ceafa, părţile exterioa-
re ale nasului. Uleiul de mentă se poate amesteca şi cu 
camfor. 
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Remediul 6: Se dizolvă în 15 g de ulei de măsline o 
cantitate adecvată de camfor. Cu ajutorul degetului se ia 
din amestec şi se freacă nările şi o porţiune mică din inte-
riorul nasului. 

Remediul 7: Se dizolvă o linguriţă de sare într-o ceaşcă 
cu apă caldă. Se clătesc nările cu acest amestec în fieca-
re dimineaţă. Se mai poate dizolva o linguriţă de sare de 
bucătărie şi 500 ml de apă caldă cu o ceaşcă cu lapte. Se 
clăteşte nasul cu ea de trei ori pe zi.
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HEMOROIZI

Remediul 1: În 1 litru de apă clocotită se pune o mână 
de fructe de afin. Se fierbe până scade la jumătate. Se pun 
comprese.

Remediul 2: Se foloseşte un unguent din cantități 
egale de sulf amestecat cu glicerină pură.

Remediul 3: Se fierb 60 g untură de porc proaspătă cu 
15 g de rădăcină de centaurea (dioc). Se aplică de 3-4 ori 
pe zi. 

Remediul 4: Se amestecă o lingură de vaselină cu 3 g 
floare de sulf (sulfat). Se aplică de trei ori pe zi. 

Remediul 5: Foarte eficiente sunt şi băile de şezut cu 
ceai din flori de muşețel, apoi se poate folosi un unguent 
pe bază de vaselină. 
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INDIGESTIE

Remediul 1: Mărarul verde are darul de a ne feri de 
indigestie sau balonare. Se va consuma mâncare condi-
mentată cu mult mărar sau salată de mărar.

Remediul 2: Din coji de pară se face o infuzie, care se 
poate bea după mese şi uşurează digestia.

Remediul 3: Se amestecă 1 lingură de muştar alb cu  
60 g melasă. Se ia 1 dată pe zi. Se mai poate lua o ju-
mătate de linguriță de sare grunjoasă înainte de fiecare 
masă. 

Remediul 4: Se face un ceai din 1-2 lingurițe de pelin 
în 500 ml apă. Se bea între 1 şi 4 ori pe zi.

Remediul 5: Se poate mesteca scoarță moale de ulm 
roşu. 

Remediul 6: Se bea un pahar cu apă rece cu jumătate 
de oră înainte de masă.

Remediul 7: Cel mai bun remediu este consumul unui 
gălbenuş de ou cu puțină sare înainte de micul dejun.

Remediul 8: Câte o linguriţă de frunze de pătlagină, 
muşeţel, seminţe de mărar, sunătoare, mentă, se ameste-
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că, se iau 2 linguri peste care se toarnă 200 ml apă cloco-
tită, se infuzează 5 - 10 minute. Se beau câte 100 ml, de 3 
ori pe zi.

Remediul 9: Se face o infuzie cu jumătate de linguriță 
din următoarele plante: frunze de boldo, păpădie, muşe-
țel, anason, mentă, levănțică şi romaniță. 
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INFECȚII ALE DEGETELOR (PANARIȚIU)

Pentru cazurile uşoare sunt câteva tratamente care se 
pot face acasă. 

Remediul 1: 1 căţel de usturoi zdrobit legat cu tifon se 
pune pe locul dureros timp de 3 zile.

Remediul 2: Câteva flori de crin foarte mirositoare din 
perioada caldă se pun cu alcool de 70 grade. După mace-
rare se pune o petală pe locul afectat. 

Remediul 3: În timpul zilei se pune o frunză de aloe 
legată cu tifon, iar seara - cataplasmă cu argilă pastă.

Remediul 4: Se rade un morcov şi se pune cataplasmă 
pe locul afectat.

Remediul 5: Se face un pansament pulverizat cu so-
luţie de sare şi ulei de terebentină care se leagă strâns 
de partea afectată şi se lasă aşa timp de 2-3 zile. Atunci 
când se usucă se mai pulverizează terebentină fără a da 
jos bandajul.  

Remediul 6: Se amestecă cantităţi egale de terebenti-
nă, gălbenuş de ou şi sare, se pun într-o faşă care se leagă 
de partea vătămată. Este o soluţie puternică, deci aveţi 
grijă să nu o ţineţi prea mult timp pe deget. 
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Remediul 7: Dacă problema apare la unul din degete, 
se scobeşte o lămâie şi se ţine degetul în interiorul ei timp 
de mai multe ore. Se poate proceda asemănător, ţinând 
degetul într-o cană cu apă fierbinte timp de o oră. 

Remediul 8: Se pun pe o faşă frunze tăiate de troscot 
şi se leagă cât se poate de strâns. 

Remediul 9: Se pune într-un vas cenuşă de lemn aco-
perită cu apă caldă. Vasul se pune pe foc şi se ţine partea 
afectată înăuntrul acestuia cât de mult este posibil. 
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INFECȚII ALE GURII

Aftele sunt leziuni de mici dimensiuni, însă foarte du-
reroase ale mucoasei din cavitatea bucală, pe limbă, în-
greunând vorbirea, mestecatul şi înghiţirea.

Remediul 1: Se recomandă clătirea gurii cu apă sărată 
- amestecul nu trebuie înghiţit. 

Remediul 2: Se mai poate folosi un amestec de bicar-
bonat de sodiu şi apă, o linguriţă la o căniţă de apă căldu-
ţă. Se fierb şi se face gargară pentru a cicatriza aftele.

Remediul 3: 1 lingură de frunze mărunţite de salvie, 
cu 200 ml apă clocotită, se infuzează 35 minute, apoi se 
face gargară cu infuzia.

Remediul 4: Se pun 3 linguri de muşeţel la o cană cu 
apă. Cu acest ceai se face gargară de 3-4 ori pe zi.
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INSOMNII

Remediul 1: Ceaiul de sunătoare şi tei îndulcit cu mie-
re ajută la obţinerea unui somn liniştit.

Remediul 2: Amestec din plante uscate talpa-gâştei, 
flori de păducel, rădăcină de valeriană, în cantităţi egale. 
Peste 1 lingură de amestec se pun 200 ml apă clocotită, 
se infuzează 1 oră, se bea călduţă câte 50 ml de 4 ori pe zi 
înainte de mesele principale şi înainte de somn.

Remediul 3: Cura cu lavandă tinctură - 1 linguriţă de 
3 ori/zi. 

Remediul 4: Se taie o ceapă în mai multe bucăţi care 
se pun într-un borcan cu capac. La trezire, se deschide 
borcanul şi se inspiră adânc de 2-3 ori.

Remediul 5: Se foloseşte pentru dormit o pernă al că-
rei interior este confecționat din fructe de hamei. Se bea o 
cană cu ceai cald de hamei înainte de culcare. 

Remediul 6: La culcare se stă într-o poziție cât mai 
confortabilă şi se respiră adânc sincronizțndu-se eventual 
cu ticăitul unui ceas. 

Remediul 7: Înainte de somn se poate bea o cană cu 
ceai de ghimbir sau lapte fierbinte. 
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Remediul 8: Exercițiile fizice moderate în aer liber cum 
sunt o plimbare sau mersul pe bicicletă urmate de un ma-
saj înainte de culcare au un efect foarte bun. Seara se ser-
veşte o masă cu alimente uşor de digerat sau mai puțin, 
de exemplu o felie de pâine prăjită.

Remediul 9: Se fierbe jumătate de pahar de vin alb sau 
roşu până ce dă în clocot. Se ia de pe foc şi se adaugă un 
sfert sau o jumătate de pahar cu apă rece. Se bea înainte 
de culcare. 

Remediul 10: Pentru un somn bun se va face o pernă 
umplută cu fân de pădure. Se poate lua seara înainte de 
culcare o lingură de miere de tei.
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ÎMBĂTRÂNIREA

Încetinirea procesului de îmbătrânire poate fi influen-
țată de următoarele remedii.

Remediul 1: Se iau 25-30 g drojdie de bere de 3 ori pe 
zi ca atare sau dizolvată în apă, lapte, suc de roşii sau orice 
suc de fructe. 

Remediul 2: Lăptişor de matcă omogenizat în miere. 
Se iau 10 g din amestec dimineața cu oră înainte de micul 
dejun. Amestecul este menținut sub limbă. După consu-
nul unui borcan se face pauză 7 zile după care se repetă.

Remediul 3: Se poate apela la cura de 21 de băi cu 
bicarbonat. Potrivim apa la temperatura de 36 grade şi 
dizolvăm în ea 60-70 g de bicarbonat de sodiu pentru fie-
care baie. Se repetă cura după patru luni. 

Remediul 4: Este de mare folos consumul a o jumătate 
de kilogram pe zi de germeni de secară. Aceştia conțin de 
patru ori mai multe proteine decât un ou. 
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ÎNGRIJIREA TENULUI

TEN ÎMBĂTRÂNIT

Remediul 1: Un ten îmbătrânit, cu riduri, va fi revigorat 
cu ceai de sânziene cu care se spală fața de mai multe ori 
pe zi. Ceaiul se prepară luând o linguriţă plină de sânziene 
uscate şi fărâmiţate, care se opăresc cu o ceaşcă de apă 
fierbinte şi se lasă o jumătate de minut. Se strecoară lichi-
dul şi se spală faţa.

TEN USCAT

Remediul 1: Se taie de-a lungul plantei aloe şi se lasă 
pe o farfurie să se scurgă sucul, care apoi se pune la frigi-
der şi seara, înainte de culcare, se întinde pe faţă într-un 
strat subţire care în timpul nopţii intră în piele.

Remediul 2: Se iau flori de sunătoare şi se pun într-o sti-
clă de culoare deschisă, acoperind cu ulei de floarea-soa-
relui. Se pune în loc călduros timp de trei săptămâni. Apoi 
se filtrează conţinutul din sticlă printr-o bucată de pânză 
de in. Se stoarce bine pânza în care se află florile şi lichidul 
se toarnă în sticle mici de culoare închisă. Se unge faţa 
zilnic cu acest ulei.

Remediul 3: Loţionări sau comprese cu infuzie pre-
parată din 4 linguri de flori de gălbenele la o cană de 
apă.
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Remediul 4: Infuzie de flori de muşeţel, din 3 linguri la 
o cană de apă, folosită în compresă.

Remediul 5: Se face o infuzie din 2 linguri de sunătoa-
re la o cană de apă şi se pune sub formă de comprese.

Remediul 6: Se utilizează comprese calde cu infuzie 
din flori de crin, la care se adaugă miere.

Remediul 7: Compresă din salată verde decoct, pre-
parat dintr-o căpăţână de salată la o jumătate de litru de 
apă.

Remediul 8: Fragii se zdrobesc şi se face o mască; se 
pot amesteca cu caimac de la lapte.

Remediul 9: Se face o mască din pulpă de roşii. Se ţine 
15-20 minute pe faţă.

Remediul 10: Pepene galben sub formă de suc proas-
păt, pus în comprese.

Remediul 11: Castravetele pentru demachiat, pre-
parat din 200 ml de suc cu 100 ml de alcool macerat, 
48 de ore, apoi refiltrat. După demachiere se aplică o 
cremă hidratantă. Preparatul se poate păstra o perioa-
dă mai mare dacă este ţinut într-un flacon închis, la loc 
răcoros.

TEN GRAS
Remediul 1: Comprese cu infuzie preparată din 4 lin-

guri de frunze de nuc la o cană de apă.
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Remediul 2: Loţionări cu infuzie preparată din 50 g de 
frunze de mentă, la un litru de apă.

Remediul 3: Comprese cu infuzie preparată din o lin-
gură de cimbrişor sau cimbru de cultură la 100 ml de 
apă.

Remediul 4: Decoct din o lingură de rădăcini de brus-
ture la o cană de apă. Se pun comprese.

Remediul 5: Băi de aburi cu infuzie din 2 linguriţe de 
flori de muşeţel la o cană de apă.

Remediul 6: Comprese calde cu infuzii preparate din-
tr-o lingură de flori de podbal la 100 ml apă.

Remediul 7: Comprese cu infuzie preparată din 4 lin-
guri de frunze de nuc la o cană de apă.

Remediul 8: Loţionări cu infuzie preparată din 50 g 
frunze de mentă la un litru de apă.

Remediul 9: Comprese cu infuzie preparată dintr-o 
lingură de frunze de salvie la 100 ml apă. Au proprietăţi 
astringente şi antiseptice.

Remediul 10: Comprese cu infuzie preparată dintr-o 
lingură de cimbru de cultură la 100 ml apă.

Remediul 11: Loţionări cu un amestec dintr-un decoct 
preparat din 20-30 g de frunze de mărar proaspete la o 
cană de apă, la care se adaugă 20 g glicerină, 50 g alcool 



85

şi sucul de la o lămâie. Se folosesc pentru tenul gras cu 
pori dilatati. 

TEN IRITAT
Sunt numeroase plante cu proprietăţi calmante.
Remediul 1: Comprese cu infuzie preparată dintr-o 

lingură de flori de coada-şoricelului la 100 ml apă.

Remediul 2: Comprese cu infuzie din 1,5 linguri de flo-
ri de muşeţel la 100 ml apă.

Remediul 3: Comprese cu decoct prelungit (30 minu-
te) din 2 linguri de păpădie la o cană de apă.

Remediul 4:  Loţionări cu macerat la rece dintr-o le-
gătură de pătrunjel la 500 ml apă, timp de 8-10 ore. 
Calmează foarte bine tenurile iritate. 

TEN PĂTAT
Remediul 1: Se pun într-o sticlă rădăcini de leurdă tă-

iate mărunt. Se acoperă cu alcool curat de 38°- 40° şi se 
lasă la loc luminos şi călduros timp de două săptămâni, 
pentru macerare. Din această esenţă se vor lua zilnic câte 
10-15 picături cu puţină apă.
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ÎNGRIJIREA MÂINILOR

Remediul 1: Tomatele (200 g suc, puţină sare şi o lin-
guriţă de glicerină) au o acţiune emolientă, îndepărtează 
petele şi calmează iritaţiile provocate de diverşi agenţi 
chimici, în special de detergenţi.

Remediul 2: Se lasă la înmuiat peste noapte o ceaşcă 
cu apă caldă o linguriță cu semințe de gutuie. Se scurge 
printr-un tifon şi se adaugă 30 g glicerină, mentă şi rom în 
cantități egale. 

Remediul 3: Se spală mâinile şi fața cu săpun şi mălai. 
Apoi se tamponează cu oțet diluat în apă. Se poate încer-
ca şi glicerina, însă are efecte diferite în funcție de tipul de 
piele al fiecăruia.

Remediul 4: Se amestecă bine 2/3 glicerină cu 1/3 suc 
de lămâie şi se aplică seara înainte de culcare.

Remediul 5: Folosirea mierii puțin diluate sau a uleiu-
lui de migdale redă delicatețea pielii şi previne crăparea 
acesteia.

Remediul 6: Se face un unguent din apă de trandafir 
în care se adaugă puțină glicerină. Acesta înmoaie pielea. 

Remediul 7: Se fabrică o cremă amestecând miere cu 
făină de migdale şi ulei de măsline. Se aplică delicat pe 
mâini după ce le-am curățat înainte. 
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ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE

Remediul 1: În cazul înţepăturii de albine, trebuie imedi-
at scos acul cu ajutorul unui plasture, nu cu penseta pentru 
că se împrăştie veninul. Se pune o compresă cu gheaţă sau 
apă rece care ajută la reducerea umflăturii.

Remediul 2:  Pentru a calma mâncărimea provocată de 
înţepătura de ţânţar se unge locul cu apă şi sare.

Remediul 3: Se amestecă o linguriţă de bicarbonat de 
sodiu cu jumătate de pahar cu apă. Se înmoaie o compresă 
în soluţie şi se freacă locul înţepăturii.

Remediul 4: Pentru a scoate veninul lăsat de înţepătura 
unei insecte se freacă locul respectiv cu o foaie de ceapă.

Remediul 5: Foarte utilă este dizolvarea a 2-3 aspirine în-
tr-o cantitate mică de apă pentru a forma o pastă care se aplică 
pe locul cu probleme. Se fixează cu ajutorul unui plasture.

Remediul 6: Tot ca un remediu universal este utilizarea 
unei coji de banană. Se treacă locul înţepăturii şi imediat se 
va reduce inflamaţia şi senzaţia de mâncărime.

Preventiv:
Pentru a ne feri de înţepăturile insectelor se foloseşte o 

soluţie de oţet cu apă. Se unge pielea cu acest amestec ce va 
ţine insectele la distanţă.
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JULITURI

Remediul 1: Se spală locul cu petrol lampant, care este 
un foarte bun dezinfectant.

 Remediul 2: Se freacă locul cu terebentină şi se fereş-
te de frig. 

Remediul 3: Se aplică o compresă din pâine îmbibată  
în oțet fierbinte, cât suportă pielea.

Remediul 4: Se pune pe rană o bucată de muşchi crud.
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LIPSA POFTEI DE MÂNCARE

Remediul 1: Infuzie din 20 g de schinduf, 15 g conuri 
uscate de hamei, 20 g flori de oregano. Se pun plantele 
într-un litru de apă clocotită la infuzat. Se bea câte o cană 
de infuzie de 3 ori pe zi, după mese, până la ameliorare.

Remediul 2: 10 g de dragavei, 10 g de portocal amar, 
10 g scoarță arbore de chinină, 5 g rădăcină de gențiană, 
5 g scorțişoară, 5 g vârfuri de melisă înflorite, un baton de 
vanilie se pun într-un litru de vin roşu la macerat 10 zile. 
Se bea un păharel de lichior ca aperitiv înainte de prânz şi 
cină până la revenirea apetitului.

Remediul 3: Se face un decoct din 20 g pulbere de ră-
dăcină de arin şi 80 g flori de veronică. Se pun 20 g din 
acest amestec într-un litru de apă rece, se fierbe 10 mi-
nute şi se lasă la infuzat 7 minute. Se strecoară şi se bea o 
cană de 3 ori pe zi după masă.

Remediul 4: 2 picături ulei esențial de muşețel, o pi-
cătură ulei esențial de chimen, 3 picături ulei esențial de 
lămâie, o picătură ulei esențial de coriandru. Se ia de 3 ori 
pe zi în amestec cu o linguriță de miere într-un pahar cu 
apă sau cană de ceai.
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MĂTREAȚĂ

Remediul 1: Se amestecă sucul de la o lămâie, 2 linguri 
ulei de măsline şi 2 linguri apă fiartă şi răcită. Se masează 
capul bine şi se lasă 20 de minute, apoi se spală.

Remediul 2: 2 linguri oţet de mere sau sucul de la o 
lămâie se amestecă cu 2 linguri apă distilată si 2 linguri 
ulei de măsline. Se masează capul, se lasă 20 de minute, 
apoi se spală cu şampon.

Remediul 3: În şampon se pun 30 de aspirine pisate şi 
se amestecă bine.

Remediul 4: În 0,5 l apă se toarnă o bucată de var ne-
stins proaspăt, de mărimea unei alune. Se lasă la decantat 
peste noapte, apoi se filtrează lichidul limpede peste care 
se adaugă 100 ml oţet. Se spală bine rădăcinile părului. 

Remediul 5: Se taie o lămâie în două, se scurge sucul, 
iar cu acesta se masează scalpul în fiecare seară timp de 
o săptămână. Se face o pauză de câteva zile, apoi iar se 
foloseşte timp de o săptămână şi tot aşa până ce mătreaţa 
dispare. 

Remediul 6: Se ia salvie proaspătă, din care se face 1 
litru de ceai. În el se adaugă câte o linguriţă de borax, sare 
şi apă de trandafir. Separat se face o infuzie de 250 ml din 
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frunze proaspete de dafin cu rom, care se adaugă peste 
ceai. Soluţia se masează peste zona scalpului în fiecare 
seară. 

Remediul 4: Se cerne pudră de talc pe păr, apoi se pi-
aptănă.  

Remediul 5: Se arde o bucată de lemn de brad, iar ce-
nuşa care rămâne se amestecă cu apă. Se spală capul de 
două ori pe săptămână pentru a scăpa de mătreață.

Remediul 6: Se spală părul cu un decoct format din 3 
linguri cimbru de cultură la o cană cu apă.

Remediul 7: Se frecționează puternic pielea capului 
cu o infuzie formată din 2-3 linguri frunze de mesteacăn 
la o jumătate de litru de apă. 
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MÂNCĂRIME (URTICARIE)

Remediul 1: Ulm roşu fiert în apă, se poate folosi pen-
tru clătirea rănii sau se bea. 

Remediul 2: Se clăteşte cu soluție de slabă concen-
trație cu oțet. Pentru copii mici, de doi ani, se poate da 
de băut sirop dulce de rubarbă, cu o bucată de mărimea 
unei boabe de mazăre de bicarbonat de sodiu dizolvat în 
acesta.

Remediul 3: Se freacă zona cu făină de hrişcă.

Remediul 4: Se face ceai din frunze de cătuşnică, în-
dulcit puțin, din care se bea 6-8 lingurițe înainte de cul-
care.

Remediul 5: Într-un pahar de apă se toarnă o lingură 
de ulei de ricin, apoi se adaugă o lingură de sare şi bitar-
trat de potasiu. Se ia 1 lingură înainte de masă. 

Remediul 6: Se unge zona cu mâncărimi cu lapte bă-
tut. 

Remediul 7: Se pun în 500 ml apă 3 lingurițe cu amo-
niac. Cu această soluție se clăteşte corpul.
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MIROSUL NEPLĂCUT AL GURII

Remediul 1: Pătrunjelul verde mestecat dă un miros 
plăcut respiraţiei, acţionând ca un dezinfectant.

Remediul 2:  Se iau  frunze de piersic înainte ca fructe-
le să fie coapte şi se zdrobesc, se adaugă lemn dulce, un 
pic de piper şi multă miere. Acestea toate se fierb în vin  
până se obține o băutură limpede. Se bea des după mese 
şi chiar în timpul nopții.  

 
Remediul 3: 3 linguri de frunze de piersic proaspete, 

3 linguri de lemn dulce, 1 linguriţă de piper alb, 150 g de 
mere şi 1 litru de vin. Doza recomandată este de un păhă-
rel după masa de prânz şi seara. Se poate face o cură de 
2-4 luni. 
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NEGI

Remediul 1: Se face o loțiune din 10 picături de gălbi-
nele în 60 g apă şi se aplică pe loc. 

Remediul 2: Se dizolvă chibrituri (fitiluri) în terebenti-
nă şi se pune pe neg de 3-4 ori. 

Remediul 3: Se ia o bucată de clorură de amoniac, se 
umezeşte şi se freacă negul seara şi dimineața. Negul ar 
trebui să dispară într-o săptămână. 

Remediul 4: Se freacă frecvent zona cu terebentină. 

Remediul 5: Sucul de gălbenele aplicat frecvent pe 
neg este foarte eficient. La fel şi tinctura de smirnă.

Remediul 6: Se pune o picătură de lapte din planta ali-
or sau iarba-fiarelor, de mai multe ori pe zi. 



95

OBOSEALĂ

Remediul 1: Tinctură de smirnă 20 - 30 picături, dilu-
ate în puţină apă, de 4 - 6 ori/zi. Efect înviorător puternic, 
stimulând circulaţia cerebrală, favorizând activitatea inte-
lectuală. Se va folosi numai smirna procurată din farmaci-
ile şi magazinele naturiste.

Remediul 2: 1 linguriţă de isop se pune într-un pahar 
de apă, la temperatura camerei. Se macerează de seara 
până dimineaţa. Se îndulceşte cu 1/2 litru apă şi miere. Tra-
tamentul durează 21 zile. 

Remediul 3: Se pun 2 lingurițe de echinaceea uscată 
într-o ceaşcă de apă clocotită. Se lasă 5 minute, se stre-
coară şi se bea.

Remediul 4: La fiecare 100 g de miere se pun 1-2 lin-
guri de faină de castane şi se amestecă bine până la omo-
genizare. Făina de castane comestibile se poate ameste-
ca cu mierea de albine şi această miere se poate folosi la 
îndulcit ceaiuri sau se poate mânca pe pâine. Castenele 
comestibile au o mare putere de vindecare.

Remediul 5: Biscuiții energizanţi sunt ideali şi pentru 
concentrare înainte de examene.
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Ingrediente pentru biscuţi
l 400 g făină integrală 
l 20 g scorţişoară
l 20 g nucşoară
l 5 g cuişoare
l 250 g unt
l 150 g zahăr 
l 100-200 g migdale dulci (opţional)
l o priză de sare (de salină şi nu cu iod)
l 2 ouă (opţional).
 
Se amestecă bine făina cu untul şi cu restul ca pentru 

un aluat de biscuiţi. Când se termină aluatul, se pune 20 
minute la rece. Se întinde cu făcăleţul şi se face un strat 
cam de 0,5 cm grosime, din care se taie cu un pahar sau cu 
o formă specială biscuiţii, care se pun într-o tavă la cuptor. 
Se coc la cuptor la 180 grade sau la foc moderat timp de 
20-25 de minute.

Aceşti biscuiţi trebuie priviţi ca remediu şi nu ca ali-
ment. A nu se consuma mai mult de 5 pe zi pentru oame-
nii maturi. Pentru copii, în funcţie de vârstă şi de greutate, 
e indicat să nu se consume mai mult de 1-3 pe zi.
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PARAZIȚII INTESTINALI

Remediul 1: Ceaiul de salvie este foarte bun pentru 
copii, înainte de micul dejun sau înainte de culcare. 

Remediul 2: Frunzele de calapăr se pot pisa şi se pot 
pune în whisky sau se pot usca şi amesteca cu zahăr. 
Ceaiul de calapăr trebuie folosit cu atenţie deoarece este 
puternic şi nu se consumă de către femeile însărcinate. 

Remediul 3: Din 15 g frunze de piersic se poate face o 
infuzie în 0,5 litri apă clocotindă. Se bea câte o lingură de 
3 ori pe zi. 

Remediul 4: Se introduce în rect cu ajutorul unei se-
ringi o infuzie dintr-un mănunchi mic de usturoi în 0,5 litri 
apă timp de 3 nopţi consecutive. Foarte eficient la copii. 

Remediul 5: La fel se poate folosi infuzia cu ulei din 
ficat de peşte sau gălbenuşul unei ou. 

Remediul 6: Se face o infuzie de mentă (iarbă creaţă) 
şi se injectează în intestin în fiecare noapte timp de o săp-
tămână. 

Remediul 7: Dacă paraziţii intestinali sunt tenii, se 
poate bea ceai din seminţe de bostan. 500 g seminţe de 
bostan decojite şi înmuiate se pun în trei pahare cu apă. 
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Se bea câte un pahar la o jumătate de oră, apoi se ia şi o 
doză de ulei de ricin. 

Remediul 8: O altă reţetă la fel de eficientă contra te-
niilor se poate utiliza astfel – nu se consumă niciun fel de 
aliment până ce corpul simte senzaţia puternică de foa-
me (de regulă timp de 24 de ore). Apoi se consumă 250 g 
seminţe de bostan decojite. 

Remediul 9: Pentru a elimina teniile, se consumă mor-
cov ras pe stomacul gol în fiecare dimineaţă şi cu câteva 
minute înainte de mesele principale. După 8 zile teniile se 
elimină.

Remediul 10: 1 kg seminţe de dovleac, fără coajă, ne-
prelucrate termic, se zdrobesc în mojar sau râşniţă şi se 
amestecă cu 500 g miere şi 1/2 pahar de lapte. Amestecul 
se împarte în 3 părţi egale. Care se consumă pe rând în 
următoarele 3 ore, apoi se iau 3 linguriţe ulei de ricin. Tra-
tamentul este pentru tenie şi ascarizi.

Remediul 11: Se amestecă 15 picături de tereben-
tină, 1 linguriţă de ulei de ricin într-o ceaşcă de lapte. 
Dacă nu funcţionează din prima, se repetă reţeta şi a 
doua zi. La copii sub 10 ani se amestecă jumătate din 
cantităţile date. 

Remediul 12: Un remediu foarte vechi indică meste-
carea de pulbere din scoarţă de ulm. 

Remediul 13: Cura de lavandă pentru infecţiile cu 
Giardia combină în părţi egale tinctură de lavandă, cu 
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tinctură de pelin şi cimbru. Se ia 1 linguriţă diluată în puţi-
nă apă, de 4 ori/zi, înainte de masă, timp de 2 săptămâni.

Remediul 14: Se zdrobesc coaja, pulpa şi seminţele 
unei lămâi, se macerează 2 ore în 300 ml apă clocotită, 
apoi se adaugă 2 - 3 linguriţe de miere. Se strecoară şi se 
bea înainte de culcare.

Remediul 15: În caz de oxiuri, se consumă cât mai 
mult morcov crud ras, pe stomacul gol. 

Remediul 16: Timp de 10 zile se consumă, înaintea 
mesei de dimineaţă, 12 - 15 seminţe de dovleac neprăjite, 
iar de 2 ori pe săptămână se consumă usturoi.
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PĂDUCHI

Remediul 1: 1 linguriţă oţet se amestecă cu 4 picături 
de ulei de lavandă. Se aplică pe păr şi se acoperă capul 
timp de 3 ore. Apoi se spală părul. Tratamentul durează 
7 zile.

Remediul 2: Pentru păduchii care au invadat zona ca-
pului se aplică gaz, tamponându-se uşor scalpul (nu se 
freacă - se irită foarte tare pielea capului şi ustură). Se lasă 
să acţioneze între 12 şi 24 de ore, apoi se îndepărtează cu 
ajutorul şamponului. 
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PECINGINE

Este o boală contagioasă de piele produsă de un pa-
razit de natură vegetală. Pentru copii se foloseşte cel mai 
simplu tratament şi anume se spală zona bine cu tinctură 
de săpun verde sau săpun, apoi se aplică tinctură de iod o 
dată sau de două ori pe zi. 

Remediul 1: Se face o pastă din pulbere neagră şi oțet 
care se aplică pe zona afectată. O singură aplicare ar tre-
bui să fie de ajuns.

Remediul 2: Se umezeşte rana şi se aplică pe ea scrum 
de țigare. Se repetă frecvent. 

Remediul 3: Se aplică cu marginea unui prosop kero-
sen de câteva ori pe zi.

Remediul 4: Se tamponează pielea scalpului cu oțet, 
apoi se pune iod pentru a distruge bacteriile.

Remediul 5: Se face un ceai cu cantități egale din rădă-
cină de brusture şi oțet. Se aplică pe partea afectată.
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PIETRE LA VEZICA BILIARĂ

Remediul 1: Se iau seminţe de pepene verde şi se usu-
că. Se macină în râşniţă şi se consumă în felul următor: în 
fiecare dimineaţă câte o linguriţă din această pudră cu o 
lingură de ulei de măsline. Se iau zece zile la rând dimi-
neaţa, pe nemâncate, şi se stă puţin pe partea dreaptă. Se 
urmează 3 luni, câte 10 zile din fiecare lună, la intervale 
regulate.

Remediul 2: Pentru eliminarea calculilor se poate uti-
liza un amestec obţinut din: sucul de la 1/2 kg lămâi, 200 
g ulei de măsline şi 1/2 kg miere. Se va bea 100-200 g pe 
zi în mai multe reprize, timp de o săptămână. Se ţine post 
o zi, apoi se reia încă o zi. După două săptămâni, calculii 
pot fi eliminaţi.

Remediul 3: Se mai recomandă cartofii cruzi şi sucul 
lor. 

Remediul 4: Cura cu struguri previne pietrele la vezica 
biliară.
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PIETRE LA RINICHI

Remediul 1: Se pune la macerat o ceapă mare curăţată 
şi tăiată bucăţi, într-o cantitate de alcool de 90 grade ega-
lă cu greutatea cepei. Se acoperă vasul şi se pune într-un 
loc călduros, timp de 1 săptămână, agitându-l în fiecare zi. 
Se strecoară, se pune în sticle închise la culoare, la răcoare 
şi întuneric. Pentru eliminarea calculilor se iau 2 linguriţe 
de tinctură - una înainte de masa de prânz şi cealaltă la 
culcare, până la eliminarea calculilor.

Remediul 2: 1 litru de apă şi 250 g rădăcină de pătrun-
jel curăţată şi tocată se fierb până scad la o cană. Se stre-
coară şi se împarte în 3 ceşcuţe. Se bea pe stomacul gol 
una dimineaţa, la prânz si seara. În ziua respectivă nu se 
mănâncă nimic. A doua zi, piatra se transformă în nisip. 
Tratamentul durează o zi.

Remediul 3: 4 linguri rase de fulgi de ovăz se fierb la 
foc mic în 1 litru de apă timp de 20 minute. Acest decoct 
se consumă pe parcursul unei zile timp de 14 zile.

Remediul 4: Se beau 2-3 căni pe zi cu decoct de coa-
da-calului.
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Remediul 5: Se prepară un ceai din coada-calului, 
ienupăr şi flori de soc, combinate în proporţii egale, din 
care se beau 2-3 căni pe zi.

Remediul 6: Se fierb frunze de brusture în vin. Se stre-
coară printr-un tifon şi se bea la început după masă, iar 
mai târziu şi înainte de masă. Din cauza  efectului puternic 
al acestui vin, piatra la rinichi se va sfărâma. Este mai bine 
ca vinul acesta să se bea cald.

Remediul 7: Se prepară un decoct dintr-o lingură de 
rădăcină de osul iepurelui la 250 ml de apă. Se beau 3 căni 
pe zi. Deasemenea previne şi formarea calculilor. 

Remediul 8: Se prepară un decoct din 5 g de plată ză-
moşiță la 200 ml apă. Se bea câte o cană de decoct îndul-
cit cu miere, înaintea meselor principale, în fiecare zi.

Remediul 9: Se face o infuzie din 2 lingurițe de muguri 
de fag la o cană cu apă. Se beau 2 căni de infuzie pe zi.

Remediul 10: Se face o infuzie concentrată cu 2 linguri 
de mătase de porumb la o cană de apă. Se consumă câte 
o lingură din 3 în 3 ore. Se poate adăuga şi sucul de la 2 
lămâi.
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PISTRUI

Remediul 1: Se unge faţa cu lapte bătut în fiecare seară. 

Remediul 2: Se aplică pe faţă azotat de potasiu care s 
dimineaţa şi seara. 

Remediul 3: Se poate tampona faţa frecvent cu spirt şi 
suc de lămâie pe timpul nopţii. 

Remediul 4: Se amestecă 120 g apă de trandafiri, 15 g 
spirt şi ½ ml de acid clorhidric. Se aplică cu ajutorul unui 
burete de trei ori pe zi. 

Remediul 5: Se amestecă 240 g apă de ploaie cu 15 g 
borax. Se spală suprafaţa feţei de două ori pe zi. 

Remediul 6: Se amestecă cantităţi egale de glicerină, 
suc de lămâie şi apă de trandafiri. Se aplică pe faţă înainte 
de culcare. 

Remediul 7: Se frecţionează pielea cu suc de ceapă.

Remediul 8: Se taie 3 castraveţi cuburi şi se pun la ma-
cerat 3 zile în 500 ml lapte nefiert. Se aplică pe piele de 
3-4 ori pe zi.

Remediul 9: Se lasă peste noapte o mână de frunze 
de caprifoi în apă. Se spală faţa dimineaţa cu această apă.
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Remediul 10: Peste o ceapă tăiată mărunt se toarnă 
100 ml oţet de mere, se lasă la macerat 2 - 3 zile. Se fricţi-
onează pielea de 2 - 3 ori pe săptămână.

Remediul 11: Peste 2 - 3 castraveţi, tăiaţi cubuleţe, se 
toarnă 500 ml lapte crud, se macerează 3 zile, apoi se apli-
că de 2 - 3 ori pe piele pentru a dispărea pistruii.

Remediul 12: Se unge faţa cu lapte bătut în fiecare 
seară. 

Remediul 13: Pentru înlăturarea pistruilor se poate fo-
losi azotat de potasiu care se aplică pe faţă dimineaţa şi 
seara. 

Remediul 14: Se poate tampona faţa frecvent cu spirt 
şi suc de lămâie pe timpul nopţii. 

Remediul 15: Se amestecă 120 g apă de trandafiri,  
15 g spirt şi ½ ml de acid clorhidric. Se aplică cu ajutorul 
unui burete de trei ori pe zi. 

Remediul 16: Se amestecă 240 g apă de ploaie cu 15 g 
borax. Se spală suprafaţa feţei de două ori pe zi. 

Remediul 17: Se amestecă cantităţi egale de glicerină, 
suc de lămâie şi apă de trandafiri. Se aplică pe faţă înainte 
de culcare. 
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PROBLEME CU FICATUL ȘI VEZICA BILIARĂ

Remediul 1: Cu o lingură de lemn se amestecă 2 ceş-
cuţe pentru cafea cu ulei de măsline, 2 ceşcuţe cu miere, 2 
ceşcuţe de suc de lămâie şi coajă de lămâie dată prin ma-
şina de tocat, se evită folosirea vaselor de metal. Se ames-
tecă, se poate folosi imediat, câte o lingură cu jumătate 
de oră înainte de mesele principale, restul se păstrează 
la frigider. Tratamentul se poate repeta până la folosirea 
cantităţii de ulei de 600 ml.

Remediul 2: Cură cu ceai de anghinare, 2 - 3 ceşcuţe/
zi. 

Remediul 3: Cură cu ceai de rostopască, se beau 2 - 3 
păhărele pe zi - în cantităţi mari este toxic.

Remediul 4: 1 linguriţă de rădăcină uscată de păpădie 
şi 200 ml apă clocotită se infuzează jumătate de oră. Se 
beau câte 50 ml de 3 - 4 ori pe zi.

Remediul 5: Se macină cu râşniţa electrică lavandă us-
cată, se pune într-un borcan de sticlă închis la culoare şi 
bine închis, care se păstrează la răcoare şi la întuneric. Se 
ia câte 1 linguriţă de pulbere de lavandă pe stomacul gol, 
de 4 ori pe zi. 
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PROBLEME ALE PROSTATEI

Remediul 1: Ceaiul de ghimpe se bea călduţ, cu o oră 
înainte de masă. Cura este de lungă durată, 6 luni se beau 
câte 2 căni/zi, apoi 6 luni câte o cană/zi. Efectele încep să 
se vadă după 3 - 4 săptămâni.

Remediul 2: Se face o tinctură din 20 g castane zdro-
bite, cu 100 ml alcool 70 grade, se lasă la macerat 10 zile. 
Se fac băi de şezut.

Remediul 3: O mână de seminţe de dovleac se pun la 
uscat, se pisează cu coajă cu tot şi se prepară un decoct 
care trebuie să fiarbă 5 minute. Se beau 2 - 3 căni/zi, timp 
de 3 zile.

Remediul 4: 2 picături ulei esențial de tuia, 2 picături ulei 
esențial de pin, 2 picături ulei esențial de ceapă se iau dimi-
neața, la prînz şi seara cu o linguriță de miere, cu apă sau ceai.

Preventiv: Se recomandă ca după 40 de ani să se bea, 
timp de o lună pe an, ceai din următorul amestec: 10 g ie-
nupăr, 50 g urzică moartă albă, 50 g flori de iarbă neagră, 
50 g fumăriţă, 50 g paracherniţă. Se amestecă plantele, la 
1 litru de apă se pun 5 linguriţe. Se fierbe 5 secunde şi se 
lasă la infuzat 15 minute.
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PROBLEME DE CIRCULAŢIE A SÂNGELUI

Remediul 1: Pulberea de cătină, 1 linguriţă de 4 ori/
zi, pe stomacul gol, îmbunătăţeşte elasticitatea vaselor 
de sânge. 

Remediul 2: 1 linguriţă pulbere de cătină, una de po-
len şi una de miere, 4 linguriţe/zi, timp de 2 luni. Benefic 
şi în recuperarea după accidente vasculare.

Remediul 3: Coada-calului, 3-4 linguriţe pulbere/zi. 
Planta conţine cea mai mare cantitate de siliciu, cu efec-
te bune în creşterea elasticităţii vaselor de sânge. Se fac 
cure de 2-3 luni.

Remediul 4: Se aleg 2 morcovi, 2 căței mari de usturoi 
şi o rădăcină de pătrunjel. Se curăță, se spală şi se bagă 
în storcător. Se bea sucul rezultat, în fiecare dimineață, 
timp de 10 zile pe lună. 
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PROBLEME MENSTRUALE

Remediul 1: Pentru reglarea ciclului menstrual se folo-
sesc brânca-ursului, salvie şi gălbenele. Pot fi administrate 
sub formă de tinctură. Se iau câte 30 de picături de 2 ori 
pe zi, pe un cub de zahăr.

Remediul 2: 30 g rădăcină de anason cu 1 litru de apă 
clocotită se fierb 15 minute. Se iau câte 100 ml de 3 ori pe 
zi.

Remediul 3: Se face infuzie dintr-o linguriţă de semin-
ţe de morcov la o cană de apă clocotită.

Remediul 4: Se ia 1 vârf de cuțit de praf de limba-cer-
bului (plantă uscată). Se pot amesteca şi 1-2 vârfuri de cu-
țit din aceeaşi plantă într-un păhărel cu vin cald şi se bea. 

Remediul 5: Pentru calmarea durerilor menstruale, 1 
lingură de rădăcină de galangal se fierbe 3 minute într-un 
pahar de vin. Acesta se bea călduţ puţin câte puţin de-a 
lungul zilei.

Remediul 6:  Pentru sângerări între menstruaţii se 
poate utiliza şi ceaiul de coada-şoricelului. 1 linguriţă rasă 
de praf de coada-şoricelului se pune în ceai de seminţe 
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de fenicul. Se beau 3 căni pe zi. Coada-şoricelului este de 
altfel unul din cele mai bune remedii la sângerări interne 
sau externe, la răni şi operaţii.

Remediul 7: Pentru menstruație abundentă se înmoa-
ie un prosop de in în apă rece cu care se înfăşoară coap-
sele. Prospeţimea de la in şi de la apa rece va opri sânge-
rarea. După aceea se masează picioarele, burta, pieptul şi 
mâinile ca să se pună sângele în mişcare.

BUFEURI

Binecunoscute în perioada menopauzei, neplăceri-
le cauzate de bufeuri pot fi şi ele ameliorate cu ajutorul 
plantelor.

Remediul 1: Se amestecă 20 g flori de mac, 40 g flori şi 
frunze de pasiflora. Se iau 30 g din acest amestec şi se pun 
într-un litru de apă clocotită. Se lasă la infuzat 10 minute. 
Se bea o cană de trei ori pe zi, după fiecare masă. 

Remediul 2: Se pun 30 g rădăcini de pir într-un litru de 
apă rece. Se fierb 15 minute după care se lasă la infuzat 
alte 10 minute. Se strecoară şi se bea o cană de trei ori pe 
zi după mese până la ameliorare. 
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RĂCEALĂ

Remediul 1: într-un litru de lapte nefiert se fierb 10 
cepe tăiate în bucăţi şi 1 căpăţână de usturoi. Cât încă 
este cald, conţinutul se îndulceşte cu miere. Se ia 1 lingu-
ră de lichid cald la fiecare oră, în tot timpul zilei. Remediul 
învinge şi cea mai grea răceală într-o singură zi.

Remediul 2: 2 linguri busuioc, 2 linguri cimbru de gră-
dină, 2 linguri leuştean, 5 flori de coada şoricelului, coaja 
de la 5 nuci uscate, 2 litri de apă. Se pune apa la fiert şi 
când clocoteşte se adaugă plantele şi cojile de nucă. Se 
fierbe 2-3 minute acoperit. Se beau 3 căni pe zi timp de 
1-2 zile.

Remediul 3: 10 g de mărar, 30 g de leuştean, 10 g de 
urzică, 1 l de vin de calitate. Se fierb toate timp de 3 mi-
nute după care se lasă să se răcească. Se bea zilnic câte o 
lingură înainte şi după masă.

Remediul 4: 20 g de unguraş, 30 g semințe de fenicul, 
30 g de lumânărică, 30 g de mărar. Se iau 4 linguri din 
acest amestec şi se fierb în 750 ml de vin de calitate timp 
de 3-4 minute. Se strecoară şi se bea câte o jumătate de 
cană pe parcursul unei zile.
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RĂNI DESCHISE

Remediul 1: Pânza de păianjen conţine una dintre 
cele mai bune substanţe dezinfectante. Se aplică direct 
pe rană şi se bandajează. 

Remediul 2: În fiecare zi se fac câte una-două băi fier-
binţi pentru locul respectiv cu ceai de muşeţel sau frunze 
de cârciumăreasă. 

Remediul 3: Se pun comprese cu untură de peşte. 

TĂIETURI

Remediul 1: Se amestecă 1 linguriță de tinctură de iod 
cu 30 g vaselină. Înainte de a se folosi acest unguent zona 
trebuie bine spălată cu apă şi săpun.

Remediul 2: Se îmbibă o eşarfă cu ulei de smirnă şi se 
pune pe rană.

Remediul 3: Se ține partea afectată în fumul produs 
de arderea lemnelor sau în aburii unor haine puse la fiert, 
tot pentru a o dezinfecta.

OPRIREA SÂNGERĂRII

Sângerarea cauzată de o tăietură minoră o putem opri 
recurgând la următoarele remedii.
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Remediul 1: Se toarnă peste rană piper negru măci-
nat.

Remediul 2: Se face un pansament dintr-o țesătură şi 
se ține strâns pe rană.

Remediul 3: Se pune o linguriță cu vârf de alaun pu-
dră într-o ceaşcă cu apă şi se clăteşte zona.

Remediul 4: Se amestecă în părți egale sare fină cu fă-
ină şi se pune pe rană.

Remediul 5: Se leagă de locul afectat o compresă cu 
bicarbonat de sodiu pudră. 

Remediul 6: Se pune o compresă cu tutun peste zona 
rănită. 

Remediul 5: Peste locul care sângerează se pune o foi-
ţă de ceapă, care va opri în scurt timp sângerarea.
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REGLAREA GLICEMIEI (GLUCOZĂ ÎN SÂNGE)

CREŞTEREA GLICEMIEI

Remediul 1: Un ceai compus din: frunze de afin, frun-
ze de dud, frunze de nuc, teci de fasole, frunze de mentă 
şi păpădie este foarte util pentru scăderea glicemiei. Se 
face infuzie din amestec, punând o lingură la o cană de 
apă, şi se beau 2-3 căni pe zi.

SCĂDEREA GLICEMIEI

Remediul 1: Se face o infuzie din 2 linguri de urzică la 
1 litru de apă clocotită. Se beau câte 2 căni pe zi.

Remediul 2:  Se prepară o salată de păpădie stropită 
cu puțin ulei şi sare. Se consumă 2 salate pe zi timp de 4 
săptămâni. Un efect la fel de bun îl are şi ceaiul sau infuzia 
de păpădie, câte o cană pe zi, timp de 4 săptămâni. Acestă 
plantă are un efect puternic în scăderea nivelului de glice-
mie deoarece conține o substanță numită insulină. 

Remediul 3: Se prepară o infuzie din două linguri cu 
rădăcină uscată de cicoare la 1 litru de apă clocotită. Se 
bea câte o cană zilnic, după fiecare masă. Se poate utiliza 
şi decoctul de cicoare astfel: se fierbe un pumn de cicoare 
într-un litru de apă timp de 15 minute, se lasă la răcit şi se 
bea înainte de fiecare masă. 



116

RINITE ALERGICE

Se produc la contactul cu alergeni (praf, polen, muce-
gai, puf, păr etc.) şi constă în secreţii la nivelul mucoasei 
nazale, strănut, obstrucţie nazală. Poate avea şi o formă 
sezonieră, care apare primăvara şi vara, cauzată de polen, 
iar vara - de fân şi ierburi.

Remediul 1: Pentru forme uşoare se prepară o soluţie 
dintr-o linguriţă de sare şi una de bicarbonat de sodiu la 
o jumătate de litru de apă fiartă care a fost lăsată să se ră-
cească la temperatura corpului. Se toarnă soluţia în palmă 
şi se trage pe o singură nară astupând-o pe cealaltă. Se re-
petă procedeul pe cealaltă nară până când se degajează 
nasul. În cazul în care soluţia ajunge în gură este bine să 
nu se înghită, deşi este inofensivă.

Remediul 2: Zilnic, înainte şi după mese, se face gar-
gară cu ceai de salvie, cu 5 - 6 picături de tinctură de pro-
polis. Infuzia se prepară pentru fiecare procedură. Cura 
durează câteva săptămâni.

Remediul 3: Timp de 10 zile din lună, se beau 2 căni de 
ceai coada-şoricelului. A 2-a lună, 10 zile se beau 2 căni de 
ceai din trei-fraţi-pătraţi. A 3-a lună se beau 10 zile 2 căni 
de ceai de urzică. A 4-a lună se bea timp de 10 zile câte 2 
căni de ceai de soc. Ordinea nu contează, toate ceaiurile 
sunt sub formă de infuzie şi cu ele se fac şi spălături na-
zale. 
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SÂNGERĂRI DIN NAS

Remediul 1: Se înmoaie o hârtie sau şerveţel în apă 
rece, se aşază sub buza de sus şi se ţine apăsat cu degetul. 
Prin această acţiune, iar sângerarea se opreşte.

Remediul 2: Se aşază bucăţi de gheaţă în trei prosope-
le, se aşază câte unul pe fiecare parte a nasului şi pe spa-
tele gâtului.

Remediul 3: Se apasă strâns cu degetul pe partea 
afectată a nasului timp de 10-15 minute.

Remediul 4: Se umezeşte un prosop în apă foarte rece 
în care am amestecat oţet. Se aşază pe spatele gâtului şi 
se schimbă atunci când prosopul începe să devină cald. 
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SCĂDEREA VEDERII

Remediul 1: Frunze uscate şi fructe de corn se pun în 
apă clocotită, se lasă 2 minute la fiert, se acoperă vasul şi 
se lasă la răcit. La 100 ml apă se pune 1 lingură de plante. 
Seara înainte de culcare se picură în ochi câte 2 - 3 pică-
turi, apoi se pune un tifon steril umed peste pleoape. Se 
aplică alternativ: 3 seri da, 3 seri nu.

Remediul 2: Se pun petalele de trandafiri, culese dimi-
neaţa, când sunt încă umede de rouă, peste pleoape şi se 
ţin aşa câtva timp. Cu cât mai mult şi mai des cu atât mai 
bine.

Remediul 3: Se pun pe ochi şi pe față frunze de tei 
proaspete şi spălate bine, înainte de culcare. 
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STRES

Remediul 1: Un remediu bun pentru a te elibera de 
stres pentru întreaga zi este de a mânca ceva uşor, dar 
consistent în acelaşi timp. Se pune o porție de iaurt natu-
ral într-un castron peste care se adaugă 2 linguri cu vârf 
de suc de rodie proaspăt, o mână de cereale, şi se presară 
peste ele o ploaie de semințe prăjite de floarea-soarelui şi 
puțină miere. Opțional se mai pot adăuga şi semințe în-
tregi de rodie şi petale de trandafir proaspete sau uscate. 
Se mănâncă dimineața, o dată pe zi. 

Remediul 2: La fel de benefică este şi supa de nap cu 
mere. 300 g de napi, 60 g de bacon feliat, 4 căni cu supă 
de pui sau legume caldă, 2 linguri ulei de măsline, ½ cea-
pă tocată, ¼ linguriță de sare, 1 măr de mărime medie cu-
rățat de coajă şi tăiat cubulețe, ¼ cană cu brânză mascar-
pone sau iaurt, piper negru. 

Se spală napii, li se îndepărtează codița din partea de 
jos şi se toacă în bucățele cu mărimea de 2,5 cm. Se pune 
baconul într-o tigaie pe foc mediu prăjindu-se timp de un 
minut. Se adaugă napii şi puțină untură cât să îi acopere. 
Se lasă la gătit timp de 5 minute amestecând din când în 
când. Se adaugă supa de pui şi se lasă pe foc amestecând 
uneori timp de 10 minute. Apoi conținutul din cratiță se 
dă printr-un blender la viteză mică până devine ca un piu-
re. În aceeaşi cratiță care deja s-a folosit se pune ceapa şi o 
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prăjim în uleiul de măsline amestecând timp de 3 minute, 
apoi adăugăm merele tăiate şi se lasă la gătit încă 5 minu-
te sau până merele se înmoaie, iar ceapa devine sticloasă. 
Se dau şi acestea prin blender până se formează o pastă. 
Cele două piureuri formate se amestecă şi se pot com-
pleta cu apă până la consistența dorită. Se adaugă biluțe 
de brânza mascarpone. Se poate reîncălzi şi se serveşte o 
dată pe zi.      

Remediul 3: Se adaugă ulei esențial de rozmarin în-
tr-un lighean cu apă. Se fac băi de picioare în fiecare seară 
înainte de culcare, timp de 10 minute.    

Remediul 4: Se face un ceai nu foarte concentrat din 
flori de muşețel sau sunătoare şi se bea o cană înainte de 
culcare. 

Remediul 5: Un efect foarte relaxant îl au băile. Se pun 
50 g mentă sau busuioc într-o perniță şi se introduc în apa 
în care ne spălăm minim 15 minute. Putem repeta proce-
deul zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână. 
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SUGHIȚ

Remediul 1: Se bea o linguriță de oțet foarte încet şi 
cu grijă pentru a nu produce senzația de sufocare. 

Remediul 2: Se toarnă câteva picături de oțet pe un 
cub de zahăr şi se ține în gură până ce se dizolvă.

Remediul 3: Se pune puțin zahăr pe limbă, aproape de 
cerul gurii,şi se ține respirația câteva momente. 

Remediul 4: Cel care sughite trebuie să îşi țină ambele 
urechi astupate cu degetele şi i se dau să bea trei înghiți-
turi de apă rece în timp ce îşi ține respirația. 

Remediul 5: Se ține respirația şi se beau 9 înghițituri 
de apă rece. 

Remediul 6: Ceai neîndulcit din seminţe de mărar,  
1 linguriţă la 250 ml apă, se opăreşte şi se bea călduţ.
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TRANSPIRAȚIE EXCESIVĂ

Remediul 1: Se pun în cada plină cu apă 3 căni de suc 
de roşii proaspete. Se stă în această apă 10-15 minute, 
după care se limpezeşte corpul.

TRANSPIRAȚIA NOCTURNĂ

Remediul 1: Se îmbăiază corpul în apă cu sare în fie-
care zi. Înainte de culcare se consumă mâncare bogată în 
vitamine şi bea o cană cu ceai de salvie. În caz de febră 
ceaiul se va bea rece.

TRANSPIRAȚIE URÂT MIROSITOARE

Remediul 1 (pentru tălpi): Se dizolvă o lingură de bo-
rax pudră (praf ) în 250 ml alcool distilat. Se masează cu 
acestea picioarele în fiecare noapte. 

Remediul 2: Persoana se aşază pe pat. Dedesubt se 
pune o bucată de pânză cauciucată sau o pătură. Se în-
moaie o altă pătură în apă fierbinte, apoi se stoarce pentru 
a fi cât mai uscată şi se înfăşoară în jurul persoanei până 
la gât. Trebuie avut în vedere ca aceasta să nu se frigă, dar 
nici ca pătura să fie prea rece. Deasupra se aşază o altă pă-
tură complet uscată. După câteva minute se îndepărtează 
păturile, iar persoana se usucă foarte bine. Cu efect mai 
bun dacă este făcut înainte de culcare. 
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TUSE CONVULSIVĂ

Remediul 1: Peste 30 g flori de gutui sau 50 g frunze 
de gutui se toarnă 1 litru de apă clocotită. Se lasă la infu-
zat timp de 15 minute, apoi se strecoară. Se administrează 
câte 100-200 ml de 3 ori pe zi sau în timpul accesului de 
tuse, care va fi calmat rapid.

Remediul 2: O linguriţă de seminţe de anason cu 100 
ml apă clocotită se lasă la infuzat 10 minute. Se iau câte 
100 ml de 3 ori/zi.

Remediul 3: Ceai din scaiul măgăresc, 1 linguriţă la 
250 ml apă.
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TUSE PRODUCTIVĂ

Remediul 1: Amestec din plante uscate, nalbă mare, 
frunze de podbal, şovârf, în proporţie de 2:1:1. Peste 1 lin-
gură de amestec se pun 400 ml apă clocotită, se infuzează 
până se răceşte, se beau câte 100 ml, de 3 - 4 ori/zi.

Remediul 2: Peste 1 linguriţă de pătlagină se toarnă 
200 ml apă clocotită, se infuzează 1 oră, se bea 1 lingură 
de 3-4 ori/zi.



125

TUSE SEACĂ SAU PRODUCTIVĂ

Remediul 1: Ulei de ricin şi sirop de ceapă în fiecare 
seară înainte de culcare. Doza pentru copii este de o lin-
guriţă din fiecare.

Remediul 2: Cataplasmele cu muştar eliberează căile 
aeriene inflamate. 

Remediul 3: Se amestecă 60 g untură de peşte, 60 g 
ulei de ghimbir, 60 g gumă arabică sau mucilagiu cu 6 pi-
cături de esenţă de cuişoare. Din cele obţinute se ia câte o 
linguriţă înainte de mese şi de culcare. 

Remediul 4: 30 g de boabe ienupăr, 1 l de apă, 150 g 
de miere de albine curată, 3 linguri de oţet de vin, 10 g 
de lemn dulce, 20 g de ghimbir. Boabele de ienupăr se 
fierb în apă şi se strecoară. După aceea se pun împreună 
cu restul de ingrediente şi se fierb din nou. Băutura aceas-
ta se ia de trei ori pe zi înainte şi după masă (cam 20 ml).
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TUSE USCATĂ

Remediul 1: Se amestecă 200 g miere cu ulei de măsli-
ne şi rachiu de struguri. Se bea din acest amestec câte un 
păhărel, de trei ori pe zi.

Remediul 2: Se opăresc cu apă fiartă 40 de căpăţâni 
de arpagic, până ce se înmoaie. Se scurge apa şi se aco-
peră arpagicul cu o jumătate de litru de ulei de măsline. 
Se freacă până se obţine un piure, din care se ia câte o 
lingură dimineaţa şi seara, înainte de masă.

La copii
Remediul 3: Se fierb flori uscate de podbal într-o ju-

mătate de litru de rachiu, după care se aplică pe pieptul 
copilului.

Remediul 4: Se fierb flori uscate de podbal, o linguriţă 
de flori la 2 litri de apă, şi se spală copilul cu această apă. 
După baie copilul se unge cu un amestec format dintr-o 
linguriţă de miere şi un pahar cu ţuică.

Remediul 5: Se amestecă untură de porc curată cu as-
pirină pisată. Cu amestecul obţinut se unge pieptul copi-
lului, timp de zece zile consecutiv.
 

Remediul 6: Suc de ridiche neagră cu miere. Se iau 2 
linguriţe de 3 ori pe zi.



127

Remediul 7: Se amestecă 200 g de hrean ras cu zeama 
de la 2 lămâi. Se ia 1 linguriţă de 2 ori pe zi la 30 de minute 
după masă.

Remediul 8: 200 g hrean ras se amestecă cu sucul a 2 
lămâi, se ia 1/2 lingură de 2 ori/zi, pe stomacul gol sau cu 
1/2 de oră după masa.

Remediul 9: Sucul de la 10 lămâi amestecat cu 1 kg 
miere şi 10 căpăţâni usturoi pisate, se lasă o săptămână 
într-un vas închis. Se iau 4 linguriţe/zi.

Remediul 10: Amestec de miere, cătină, arnică şi 
echinaceea, sub formă de tincturi, se iau 50 - 60 pic de 3 
ori/zi, pe stomacul gol, până la ameliorare.

Remediul 11: Se iau 25 de nuci mici verzi ca pentru 
dulceaţă, 1 kg miere. Nucile se dau într-un clocot, se scurg. 
Separat mierea se dă în clocot, apoi se pun nucile şi se 
clocotesc 8 min., la foc mic. Se răceşte se pune în borcan, 
se ia după fiecare masă, o lingură şi nu se mai mănâncă 
nimic. 

Remediul 12: Se face un amestec din 2 picături de ulei 
de lavandă amestecate cu 1 lingură de miere. Se ia câte 
puţin din acest amestec, nu se înghite direct, ci va aluneca 
uşor pe gât pentru efectul calmant. 

Remediul 13: Pulbere de coada-calului se ia de 3 ori 
pe zi pe stomacul gol.
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Remediul 14: 500 g de ceapă tocată mărunt se fierb 
într-un litru de apă împreună cu 400 g de zahăr la foc mic 
timp de 3 ore. Se ia o linguriţă de 4 ori pe zi.

Remediul 15: Tinctură de zmeură. Se amestecă  
500 g de miere cu o cană cu apă. Se lasă la fiert, îndepăr-
tându-se apoi crusta. Imediat ce se ia de pe foc, se toarnă 
peste 15 g de lobelia şi 15 g cuişoare. Se amestecă totul 
bine, apoi se scurge printr-o sită şi se adaugă 100 ml de 
oţet de zmeură. Se ia câte o linguriţă de 4 ori pe zi.

Remediul 16: Frunzele de lumânărică cu zahăr cubic 
sunt foarte eficiente. 120 g de frunze de lumânărică se 
fierb în apă timp de 10 minute, apoi se adaugă zahărul 
cubic. Ajută la eliminarea secreţiilor din căile respiratorii. 

Remediul 17: Suc de lămâie îndulcit cu zahăr. 

Remediul 18: Se încălzeşte o lingură de untură de 
porc, se amestecă cu o lingură de ulei de huilă şi se bea 
cât este încă fierbinte. A nu se da copiilor. 

Preventiv: Cură de 240 de ouă de prepeliţă crude, lua-
te pe stomacul gol, câte 5 în fiecare dimineaţă. Timp de 2 
ore nu se mănâncă nimic.
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UMFLĂTURI LA GENUNCHI

Remediul 1: Când se întâmplă să se umfle genunchiul 
şi să fie dureros, sunt foarte eficiente flori de fân, pe care 
le legăm în jurul piciorului, de la genunchi până la mijlo-
cul şoldului. După câteva zile, umflăturile se retrag.

Remediul 2: Se pun pe locul umflat cataplasme, de 2-4 
ori pe zi. Este bună fiertura de flori de fân, paie de ovăz. Se 
leagă locul o dată pe zi.

Remediul 3: Se ia pelin negru, se stoarce şi se ameste-
că sucul cu miere, cantitatea de suc să fie mai mare decât 
cea de miere. În acest amestec se adaugă şi un albuş de 
ou. Se unge locul cu pricina şi se leagă cu o pânză de in.

Remediul 4: Se prepară o compresă care se pune pe 
locul umflat dintr-un amestec de ceară de albine şi ulei 
de măsline.
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ULCERUL GASTRIC ŞI DUODENAL

Remediul 1: Ulcerul gastric sau duodenal se poate 
vindeca dacă bem de mai multe ori pe zi câte o înghiţitură 
de suc de varză cu adaos de suc de morcovi, cartofi cruzi 
şi de ceapă.

Remediul 2:  Flori de salcâm uscate se macerează 3 
linguri într-un litru de apă jumătate de zi. Se bea o cană 
pe zi.

Remediul 3: Cură de 3 săptămâni în perioada de criză, 
toamna şi primăvara, cu pulbere de muguri plop negru, 1 
linguriţă de 3 ori/zi, pe stomacul gol.

Remediul 4: Cură cu ceai din scaiul măgăresc, o lingu-
riţă fiartă în 250 ml apă.

Remediul 5: Se bate un albuş de ou cu o linguriță de 
zahăr pudră şi o lingură de ulei de măsline până se face ca 
o cremă. Se ia în fiecare dimineață câte o lingură înainte 
de masă timp de 10 zile.
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URCIOR

Reprezintă o umfătură care începe să se formeze la 
marginea pleoapei. Locul dă senzația de mâncărime şi ar-
sură, se înroşeşte şi în ultimul stadiu face puroi.  

Remediul 1: Se aplică comprese fierbinți timp de 15 
minute o dată la două ore. 

Remediul 2: Se aplică un prosop îmbibat în apă rece 
sau gheață pe ochiul dureros.



132

VARICE

Se caracterizează prin dilataţia venoasă permanentă a 
venelor superficiale sau profunde din cauza pierderii elas-
ticităţii pereţilor acestora.  

Remediul 1: 250 g miere se amestecă cu 250 g usturoi 
pisat, se macerează 7 zile, se ia 1 lingură cu 40 de minute 
înainte de masă, de 3 ori/zi, timp de 2 luni.

Remediul 2: 5 g extract de mărul lupului cu 50 g un-
tură fără sare, se ung zonele bolnave. Frunzele se culeg 
înainte ca planta să înflorească. Planta se foloseşte numai 
pentru uz extern.

Remediul 3: 1 pahar de 100 g hrean dat pe răzătoare 
se amestecă cu 2 pahare de 100 g de făină de porumb, se 
freacă între palme ca să se umezească, se pune într-o folie 
de plastic, se leagă şi se aşază pe locul bolnav. Cantita-
tea indicată este pentru un picior. Aplicarea se face seara, 
la culcare şi se lasă până dimineaţa, apoi cataplasma se 
scoate şi se păstrează în frigider şi se poate folosi 7 zile la 
rând. Nu continuaţi dacă amestecul produce iritaţii. Pen-
tru circulaţie defectuoasă procedeul se practică doar 3 
nopţi, iar pentru varice, ulcer varicos, flebite, se face 21 de 
nopţi, cu pauză de 3 nopţi.
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Remediul 4: Ceai de păpădie. Se beau 2-3 căni pe zi 
după mesele principale dintr-o infuzie cu 2 lingurițe de 
plantă la 250 ml apă clocotită.

Remediul 5: Se înmoaie un prosop în decoct de fân 
rece şi se pune drept compresă. Se aplică de două ori pe 
săptămână.

Remediul 6: Infuzie de grâuşor din 1-2 linguriţe în 200 
ml apă clocotită, timp de 15 - 20 minute, se pun comprese 
locale.

Remediul 7: Se pun nuci verzi într-un vas peste care se 
toarnă ulei de măsline. Se lasă la macerat la soare, afară, 
timp de 40 de zile. După aceea se vor unge zilnic locurile 
afectate până la terminarea preparatului. 

Preventiv: Repaus la pat cu picioarele ridicate, folo-
sirea ciorapilor elastici şi cure termale. Se poate face un 
masaj din mijlocul tălpii până la scobitura ei, aproape de 
călcâie, timp de 10 min. pe rând ambele picioare. 

ULCER VARICOS

Remediul 1: Băi locale dintr-o infuzie de 30-60 g flori 
de coada şoricelului la un litru de apă clocotită. Se folo-
seşte rece. 

Remediul 2: 50 g rădăcină de tătăneasă se fierb în-
tr-un litru de apă timp de 30 minute. Se foloseşte pentru 
băi locale şi comprese. 
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Remediul 3: Infuzie din 10 g frunze de salvie în 200 
ml apă clocotită. Se lasă să se răcească şi se foloseşte sub 
formă de comprese. 

Remediul 4: Se beau 2-3 ceaiuri pe zi dintr-un decoct 
făcut dintr-o linguriță de rădăcină de tătăneasă în 20 ml 
apă. Se fierbe 20-30 minute. 

Remediul 5: Se beau 2-3 căni dintr-o infuzie de 2 lin-
gurițe de păpădie la 250 ml apă. 

Remediul 6: Se face o tinctură din 20 g rădăcină de 
tătăneasă mărunțită în 100 ml alcool de 70 de grade. Se 
lasă la macerat timp de 7 zile, apoi se unge locul afectat.



SUCURI, ELIXIRURI  
ŞI TONICE
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SFATURI PENTRU PREPARAREA  
ŞI CONSUMAREA SUCURILOR

1. Sucurile se vor prepara numai din fructe sau legume 
cât mai proaspete şi sănătoase.

2. Sucurile se prepară zilnic; prospeţimea este o 
condiţie a eficienţei. Nu se păstrează de pe o zi pe alta.

3. Fructele sau legumele cu coajă mai înainte de a fi 
introduse în maşina de stors vor fi foarte bine spălate cu 
apă rece, apoi tăiate în felii subţiri.

4. Sucul cu gust nu tocmai plăcut poate fi amestecat cu 
un altul’mai gustos.

5. Când sucul este consumat în exclusivitate, cantitatea 
respectivă va fi de 1-2 litri pe zi.

6. Înainte cu trei ore de consumarea sucurilor, nu se 
mănâncă nimic.

7. Sucurile se beau cu înghiţituri rare, bine amestecate 
cu salivă, înainte de masă (pe nemâncate).

8. Copiilor cu vârste între 6 şi 14 ani li se administrează 
1/2 din doza adultului, iar copilului mic 1/4 din doza adul-
tului.
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SUCURILE DIN FRUCTE ŞI  
CALITĂŢILE LOR TERAPEUTICE 

1. Sucul de afine este folositor în colite, diaree, dizen-
terie, colibaciloză, previne infecţiile urinare.

2. Sucul de căpşuni este bun în boli reumatice, tul-
burări de creştere la copii.

3. Sucul de dude este util în constipaţie şi infecţii ale 
gurii.

4. Sucul de grepfruit este bun în oboseală, anorexie, in-
suficienţă hepatică, fragilitate vasculară.

5. Sucul de lămâie este bun în oboseală, convalescenţă, 
ulcer gastric, perioada de creştere la copii.

6. Sucul de mere este bun în boli reumatice, gută, con-
stipaţie, astenie, ateroscleroză (profilactic).

7. Sucul de pere este bun în anemii, astenie, diaree, 
gută, surmenaj, tuberculoză.

8. Sucul de portocale este bun în ateroscleroză, febră, 
convalescenţă, perioadă de creştere la copii.

9. Sucul de struguri, care mai este numit simbolic şi 
lapte vegetal, este bun în boli reumatice, ateroscleroză, 
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gutjţ, litiază biliară şi renală, obezitate. În acest caz, doar 1 
litru pe zi, 1-2 zile pe săptămână.

SUC DE LĂMÂIE

Ca şi portocala, grepul, morcovul, mărul şi strugurele, 
sucul de lămâie beneficiază de o reputaţie deosebită. 

 Indicaţiile sucului de lămâie sunt multiple, de pildă în 
caz de ulcer gastric, iar proprietăţile lui depurative san-
guine îl recomandă consumului zilnic, pur sau amestecat 
cu alte sucuri.

SUC DE FRAGI

Este vorba, în cazul acesta, de un suc remineralizant, 
antireumatic şi antigutos prin acţiunea eliminatorie a 
acidului uric. Este deopotrivă stimulent hepatic, reglează 
sistemul nervos, indicat în ateroscleroză, intoxicaţii, litiaze 
urinare. Posedă, pe lângă acestea, proprietăţi antimicro-
biene.

SUC DE COACĂZE NEGRE

Celor care îl preferă infuziei de frunze de coacăz-negru, 
sucul le va aduce servicii deosebite prin proprietăţile sale 
antireumatice, antiartritice, antigutoase şi datorită acţi-
unii lui stimulative hepatice.

SUC DE CIREŞE

Este remineralizat, depurativ, antireumatic şi indicat în 
combaterea aterosclerozei, a gutei şi a artritei. Energetic, 
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este deopotrivă un factor de prevenire a îmbătrânirii prin 
acţiunea lui regeneratoare şi de eliminare a toxinelor.

SUC DE CAISE

Bogăţia acestui fruct în vitamine şi săruri minerale ne 
face să înţelegem interesul sucului în cazurile de astenii 
fizice şi psihice, de anemie şi în convalescenţe.

De asemenea este util în insomnie, graviditate, diaree 
(dar şi în constipaţie), rahitism, întârzieri de creştere, toni-
fiant al tenului normal.

SUC DE ANANAS

Fruct bogat deopotrivă în vitamine, oligoelemente 
şi săruri minerale, ananasul conţine, în plus, un ferment 
digestiv foarte puternic. Sucul lui este indicat în diverse 
afecţiuni digestive, de creştere, în convalescenţe. Diuretic, 
el mai posedă şi proprietăţi depurative.
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SUCURI DIN ZARZAVATURI ŞI  
CALITĂŢILE LOR TERAPEUTICE

1. Sucul de cartofi este bun în ulcer gastric şi duodenal, 
diabet zaharat (simplu sau amestecat cu suc de ţelină sau 
de lămâie).

2. Sucul de castraveţi este bun în boli reumatice, în 
gută; simplu sau cu suc de ţelină sau de struguri, se fo-
loseşte cu succes împotriva ridurilor, prin aplicarea unor 
comprese.

3. Sucul de ceapă este bun în diabet, boli reumatice, 
prostatită, edeme. Se amestecă cu suc de ţelină sau de 
morcovi.

4. Sucul de morcovi este bun în ulcerul gastric şi du-
odenal, colită, diaree, constipaţie, boli hepatobiliare, in-
toxicaţii, boii de piele, încetinirea îmbătrânirii. Se poate 
amesteca cu suc de pătlăgele roşii, pătrunjel şi zeamă de 
lămâie.

5. Sucul de praz este bun în litiază renală, insuficienţă 
renală, boli reumatice, gută, obezitate, ateroscleroză.

6. Sucul de pătlăgele roşii este bun în anorexie, astenie, 
intoxicaţii, ateroscleroză, boli reumatice, litiază biliară şi 
renală, gută.
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7. Sucul de sfeclă roşie este bun în anemie, tubercu-
loză, gută, demineralizare.

8. Sucul de spanac, socotit şi „mătura” căilor digestive, 
este bun în convalescenţă, oboseală, anemii, rahitism, în 
perioadele de creştere la copii, astenie fizică şi nervoasă.

9. Sucul de ţelină este bun în oboseală, tuberculoză, 
boli reumatice, gută, litiază renală, boli de plămâni, im-
potenţă sexuală. De asemenea; are un efect tonic gen-
eral, afirmându-se - metaforic - că redă o nouă tinereţe. 
Favorizând eliminarea excesului de apă din ţesuturi, 
poate fi folosit în cure de slăbire.

10. Sucul de varză crudă este bun în gastrite, ulcer gas-
tric şi duodenal, bronşite, oboseală.

SUC DE RIDICHI

Neagră sau albă, ridichea este un stimulent hepatic şi 
ai veziculei biliare, un antiscorbutic puternic, un diuretic 
şi antiseptic pulmonar. Efectele sale vor fi folositoare în 
cazurile de reumatism, de inapetenţă, de probleme he-
patice, de litiaze biliare sau urinare. Se va lua în amestec 
cu alte sucuri.

SUC DE REVENT

Va fi adăugat la alte sucuri cărora le va conferi propri-
etăţile sale depurative, stimulente generale şi hepatice, 
antianemice.
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SUC DE ROŞII

Folosirea lui a devenit curentă, iar asocierea cu cel de 
ţelină este de acum clasică. Se vor folosi roşii bine coapte. 
Numeroasele lui proprietăţi îl recomandă demineral-
izaţilor, ca şi hipertensivilor, reumaticilor.

SUC DE CEAPĂ

În cantităţi mici, va fi adăugat în mod util altor sucuri. 
Diabeticii, reumaticii, suferinzii de prostată, astenicii, cei 
cu edeme vor beneficia în cel mai înalt grad de efectele 
lui.

SUC DE PĂPĂDIE

Se va folosi în curele depurative indicate hipertensiv-
ilor, litiazicilor, celor cu insuficienţe biliare, celor cu hiper-
colesterolemie. Se va adăuga în amestecuri.

SUC DE PRAZ

Diuretic, eliminator al acidului uric, indicat în reuma-
tisme, gută, litiaze urinare, ateroscleroză. Se poate afirma 
că o cură de praz echivalează cu o cură la Vichy. Se folos-
eşte în amestec cu alte sucuri (morcovi, ţelină).

SUC DE CARTOFI

Deşi neplăcut la gust, sucul de cartofi este indicat în 
ulcere gastrice şi duodenale sau în diabet. O jumătate de 
pahar, de patru sau cinci ori pe zi, timp de o lună, pentru 



144

ulcere; mici cure de zece zile, în fiecare lună sau din două 
în două luni, la diabetici, sunt doze care nu trebuie de-
păşite. Se adaugă la sucul de morcovi sau de lămâie. 

Sucul compus din cartofi, din morcovi şi din ţelină, în 
cantităţi egale, este deosebit de bogat în principii revital-
izante.

SUC DE MORCOVI

Anemii, ulcere gastrice şi duodenale, colite, enterite, 
diaree sau dimpotrivă constipaţie, afecţiuni hepatobili-
are, intoxicaţii, dermatoze. 

Iată câteva din multiplele indicaţii ale acestui suc care 
ar trebui folosit zilnic. Conţine fier, calciu, fosfor, magne-
ziu, necesare elementelor sanguine şi ţesuturilor organ-
ice în genere, vitamine multiple, mai ales provitamina A, 
pectine. Conţine substanţe antioxidante care pot întârzia 
îmbătrânirea.

Sucul de morcovi poate fi combinat cu suc de ţelină, de 
roşii, de pătrunjel sau de lămâie sau chiar cu întreg acest 
ansamblu care ne va furniza unul dintre cocteilurile de 
sănătate cele mai active.

SUC DE ŢELINĂ

Vom prefera sucul din frunze de ţelină, dar şi ţelina - 
„rădăcină” are proprietăţi asemănătoare. Drenor hepat-
ic şi renal, tonic al sistemului nervos şi al suprarenalelor, 
depurativ, antireumatic şi antigutos, înzestrat cu propri-
etăţi antiseptice, acest suc are numeroase indicaţii. Se va 
folosi pur sau amestecat cu cel de morcovi, de lămâie sau 
în alte combinaţii.



SUC DE CASTRAVETE

Dizolvant al acidului uric, depurativ, dezintoxicant, 
sucul de castravete - fad sau, pentru unii, chiar greţos - va 
fi amestecat cu altele (morcov, struguri, măr, ţelină).

Acţiunea lui locală „antiriduri” este folosită cu succes în 
cosmetică.

SUC DE CRESON

Sucul acesta este un drenor hepatic şi renal, un anti-
septic pulmonar, un remineralizant, un puternic antiscor-
butic. Pe lângă esenţa sulfurată pe care o conţine, pe 
lângă mineralele şi vitaminele care explică multiplele lui 
proprietăţi, el este înzestrat cu virtuţi anticancer şi antidi-
abetice. Este indicat, în plus, în dermatoze şi în afecţiunile 
sistemului pilos.

O cură de suc de creson este o cură de dezintoxicare şi 
de înfrumuseţare.

SUC DE SPANAC

Regenerator sanguin prin clorofila sa şi prin fierul pe 
care îl conţine, remineralizant, se întrebuinţează cu folos 
în cazurile de anemie, de convalescenţe, oboseli fizice şi 
intelectuale, la copii şi la persoanele în vârstă, îl adăugăm 
unor amestecuri diverse.

Asociaţiile: spanac-morcovi, spanac-morcovi-ţelină, 
spanac-creson, în cantităţi egale, posedă mari virtuţi.



SUC DE IERBURI RĂCORITOR:

l Iarbă grasă   1 mână
l Măcriş  1 mână
l Lăptuca  1 mână
l Sfeclă  1 mână
l Luceafăr  1 mână
l Păpădie   1 mână
Este un foarte eficient diuretic.

TONIC PENTRU MAI MULTĂ ENERGIE

Se prepară un decoct din semințe de guarana. Se pun 
2 lingurițe de semințe pisate într-o ceaşcă de apă clocoti-
tă şi se lasă timp de 5 minute. Se strecoară şi se beau 2-3 
ceşti pe zi. 

BĂUTURĂ DIN YERBA MATÉ

Se prepară un ceai din 2 lingurițe de yerba maté la fie-
care ceaşcă de apă. Se strecoară şi se bea.

OȚET REVIGORANT

Se amestecă 1 pahar cu apă, 2 linguri de oțet de mere 
şi o lingură de miere. Se bea cu înghițituri mici. Este reco-
mandat în stările de epuizare. 



147

BITTER SUEDEZ

Creat în Evul Mediu de savantul Paracelsus pentru a-şi 
menţine vigoarea şi tinereţea organismului timp cât mai 
îndelungat.

Este alcătuit din 32, 16 sau 12 plante amare şi este folo-
sit în tratarea a zeci de afecţiuni interne şi externe.

Genţiană, troscot, pelin, dafin, flori de salcâm, anason, 
sunătoare, coada calului, cimbrişor, busuioc, tătăneasă, 
valeriană, rozmarin, brusture, scorţişoară, tuia, armurariu, 
măghiran, ghimpe, mestacăn, ienupăr, lemn dulce, cruşin, 
lumânărică, iarbă mare, creţişoară, mărar, cătină, lavandă, 
păpădie, roiniţă, rostopască, urzică, angelică, anghinare.

Efectul este cu atât mai mare cu cât numărul plantelor 
este mai mare.

Se pun 30 g plante în 3 litri alcool de 40º. 
Amestecul stă la macerat 14 zile. În fiecare zi de două 

ori se amestecă plantele şi alcoolul. După 14 zile se stre-
coară şi se păstrează în sticle închise la culoare. Cu cât 
bitterul este mai vechi efectul este mai puternic. Se iau 2 
linguriţe pe zi în ceai sau apă. Cura durează 3 săptămâni.
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VIN TONIC

Remediul 1: 1 litru vin roşu natural, 15 linguri hrean ras 
se pun într-o sticlă şi se lasă lamacerat 8-9 zile. Se filtrează. 
Se beau 3-4 linguri zilnic. (Recomandat pentru digestie, 
reglarea activităţii cardiace, anemie şi prevenirea litiazei 
renale. Este un afrodisiac puternic.)

VIN TONIC CU PĂTRUNJEL PENTRU BOLILE 
DE INIMĂ

1 litru vin alb, 2 linguri oţet, 4 rădăcini şi tulpini de pă-
trunjel. Se fierb toate 5 minute. Se strecoară şi se adaugă 
miere de albine. Se iau 3 linguri pe zi timp de 4 săptămâni.

VIN TONIC DE URZICĂ PENTRU ANEMIE

300 g urzică proaspătă, 500 ml vin roşu. Se lasă 24 de 
ore la macerat apoi se strecoară. Se beau 50 ml dimineaţa 
pe stomacul gol şi 50 ml seara la culcare.

VIN TONIC CU NUCI ȘI MIERE

500 g miez de nucă, 3 litri vin roşu, 1 litru alcool de 40º. 
Miezul de nucă tocat se pune la macerat 3 luni în alcool, 
apoi se strecoară şi se amestecă cu vinul. Se îndulceşte 
după gust cu miere. Se beau 50 ml pe zi.
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VIN TONIC CU LĂMÂIE ȘI MIERE

l 1,5 litri vin roşu,
l 500 g miere,
l 1 lămâie,
l 1 linguriţă scorţişoară,
l 1 linguriţă cuişoare.

Se fierb toate ingredientele timp de 20 de minute. Se 
adaugă mierea şi se lasă la loc cald 10 zile, agitând pre-
paratul zilnic. Se strecoară şi se iau 3 linguri/zi înainte de 
masă.
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„SUCUL MINUNE“ - SFECLĂ 
 ROȘIE, MORCOV ȘI MĂR

l 1 sfeclă roşie mai mare,
l 3-4 morcovi,
l 2-3 mere potrivit de mari,
l sucul de la o lămâie.
Se taie toate ingredientele şi se pun în storcătorul de 

fructe şi se mixează.
Datorită beneficiilor extraordinare pe care le aduce 

organismului, această combinație poate fi considerată a 
avea proprietăți de-a dreptul miraculoase.

Sucul proaspăt de sfeclă, morcovi şi mere a fost prima 
oară folosit de către medicii chinezi pentru tratamentul 
cancerului de plămâni cu mii de ani în urmă. Vă prez-
entăm doar câteva dintre efectele sucului de sfeclă roşie, 
morcov şi măr.

Este eficient în păstrarea sănătății tuturor organelor, în 
special a celor responsabile cu detoxifierea, ficatul şi rin-
ichii. Menține sănătatea inimii şi a sistemului circulator, 
datorită carotenilor din sfeclă şi morcovi, care reduc nive-
lul colesterolului, echilibrează tensiunea arterială şi prote-
jează organismul de bolile de inimă. Datorită efectelor 
detoxifiante, dar şi vitaminelor pe care le conține, sucul 
proaspăt de sfeclă, morcovi şi mere ajută la curățarea ac-
neei şi a coşurilor şi întârzie apariția ridurilor.

Menține sănătatea sistemului digestiv – protejează 
stomacul de ulcer şi reduce riscul constipației, datorită fi-
brelor conținute de măr şi sfeclă roşie.
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Sucul proaspăt de sfeclă, morcov şi măr este un aliat 
pentru bolnavii de cancer, pentru că inhibă dezvoltarea 
celulelor canceroase. S-a demonstrat, de asemenea, că 
sucul are proprietăți antiinflamatorii.

Poate contribui la scăderea în greutate, pentru că este 
un suc foarte sățios datorită fibrelor pe care le conține şi 
oferă maximum de energie pentru o cantitate mică de 
calorii.

ELIXIR DE PELIN ALB 
 
Acest elixir ajută şi la probleme cu rinichii, la hiperacid-

itate, probleme cu ochii, cu digestia şi cu intestinele, in-
fecţii la femei, la prevenirea gripei.

Se bea între lunile mai şi octombrie, din două în două 
zile câte 1 păhărel de ţuică (20 ml) din acest elixir. Cura se 
face timp de 2-3 luni.

Reţeta: 40 ml de suc proaspăt de pelin alb, 150 g de 
miere de albine fiartă şi cu spuma luată, 1 l de vin de casă 
cu o vechime mai mare de 2 ani.

Se fierbe vinul cu mierea şi când a dat în foc se adaugă 
sucul de pelin alb. Se umple în sticle curate care au fost 
sterilizate în prealabil cu ceva alcool şi care se închid bine. 
Pentru o cură se folosesc 3 litri.

COCTAILUL SĂNĂTĂȚII

Se curăță şi se spală un praz, o crenguță de țelină, o 
ceapă şi un pătrunjel. Se pun în storcător şi sucul obținut 
se bea dimineața pe stomacul gol.
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LICHIORUL VITALITĂȚII

Într-o sticlă de 1 litru se pune o treime usturoi pisat. Ser 
adaugă 2 treimi de alcool. Se ține la macerat timp de 15 
zile. Apoi se consumă sub formă de picături. Se începe cu 
trei picături într-un păhărel cu apă caldă băut dimineața 
pe stomacul gol. Se creşte în fiecare zi cu câte o picătură 
până ajungem la 25 de picături într-o zi. Apoi se scade cu 
câte o picătură în fiecare zi până revenim la 3 picături. 

 
ELIXIR DIN DUDE

 
Acest elixir este un remediu universal pentru toate 

afecțiunile ficatului.
Reţeta: 50 g de dude, 2 linguri de oţet de vin, 1 l de vin 

de calitate
Se fierb toate împreună timp de 5 minute, se filtrează 

printr-o pânză şi se pun într-o sticlă curată care a fost ster-
ilizată cu alcool în prealabil. Se bea 1 păhărel mic ca cel de 
ţuică (20 ml) înainte de masă.

VIN TONIC CU FLORI DE LEVĂNŢICĂ

20 g de flori proaspete sau 10 g de flori uscate de 
levănţică se fierb cinci minute într-un litru de vin. Se fo-
loseşte un vin de calitate, preferabil roşu şi de cel puţin 
2-3 ani vechime. Se bea de trei ori pe zi, cald  câte 20-30 
de ml. În loc de vin se poate folosi miere fiartă cu apă. Asta 
e valabil pentru toate remediile unde vinul nu se poate 
bea. Vinul fiert însă nu mai are decât 2-3 % alcool şi la 20 
ml alcoolul nu are un efect dăunător, ci chiar activează 
circulația.
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ELIXIR DE MIERE CU URZICĂ

l 10 ml suc de urzică,
l 10 ml suc de lumânăricĂ
l 20 ml suc din frunze de nuci 
l 2 linguri de oţet
l 150 g miere de albine
l 1 litru de vin
 
Se amestecă totul şi se fierbe 5 minute, se înlătură 

spuma şi se pune într-o sticlă curată. Se bea timp de 2 
săptămâni, zilnic câte o lingură înainte de masă şi 20 ml 
(păhărel de ţuică mic) după masă.

PENTRU COMBATEREA EFECTELOR 
NEPLĂCUTE ALE MENOPAUZEI

Elixir din rădăcina de rodul pământului 

l 12 g de de rădăcina de rodul pământului
l 1 litru de vin
Rădăcina tăiată mărunt se fierbe în vin timp de 5 min-

ute, se strecoară iar vinul se pune în sticle curate şi steril-
izate în prealabil cu ceva alcool.

Vin de salvie sau ceai de salvie
1 linguriţă de frunze de salvie se fierbe bine cu un pa-

har de apă sau de vin, se strecoară şi ceaiul sau vinul aces-
ta se bea călduţ câte puţin de-a lungul zilei.
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SUCURI PENTRU TONIFIEREA FICATULUI

Suc de pepene verde
Se obține din pepeni bine copți însă netrecuți. Se taie 

miezul de la pepene în cuburi mici, se dă prin maşina de 
tocat şi se stoarce sucul. Se foloseşte imediat câte un pa-
har pe zi. 

Sucul de morcovi

Se aleg morcovi tineri de culoare cât mai roşie, sănătoşi, 
care se curăță şi se spală, trecându-i prin răzătoarea cu 
ochiuri mici. Se separă sucul şi se bea câte un pahar 1-2 
ori pe zi, dimineața şi seara. Cura este de lungă durată.

Suc fortifiant

Se pune într-un vas o jumătate de litru de lapte 
proaspăt fiert, 4 linguri de drojdie de bere proaspătă, o 
ceaşcă de lapte praf, o lingură de miere. Când s-au dizol-
vat toate se adaugă încă o jumătate de litru de lapte fiert. 
Se amestecă bine, se beau două pahare pe zi unul între 
mese şi unul seara înainte de culcare.
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REŢETE AFRODISIACE

SALATA MEDITERANEEANĂ  
A ÎNDRĂGOSTIȚILOR

l 1 salată mare creață tăiată în fâşii subțiri
l 1 casoletă de spanac mic (Baby Spinach)
l 1 ceapă roşie tăiată feliuțe
l 1 cană de măsline negre feliate
l bacon tăiat în fâşii subțiri
l cuburi de brânză feta
l Sos dressing pentru salată.
Din aceste ingrediente se face o salată cu iz meditera-

nean. 

PIEPT DE PUI ÎN SOS DE ȘAMPANIE

l 2 piepți de pui
l 4 linguri de unt
l 1 cană şi jumătate de mărar tocat
l 1 cană jumătate de praz tocat numai partea albă
l 1 cană de ciuperci feliate
l 1 cană jumătate de supă de pui
l 1 cană de smântână
l  150 ml şampanie
l  făină, sare, piper

Se taie în 6 bucăți cei 2 piepți de pui care se sărea-
ză şi se piperează după gust. Într-o tigaie se topesc 3 
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linguri de unt şi se călesc prazul, ciupercile şi mărarul, 
se adaugă supa şi se lasă la foc mic 5 minute. Se dau 
bucățile de piept prin făină şi se pun şi ele în tigaie. 
Se întorc câte un minut pe fiecare parte, se adaugă ce-
lelalte legume peste bucățile de pui şi se toarnă apoi 
şampania. După ce au fiert se adaugă smântâna şi se 
mai lasă 5 minute. 

MOUSSE DE CIOCOLATĂ ALBĂ CU CĂPȘUNI

Pentru acest desert care nu poate lipsi dintr-o seară ro-
mantică avem nevoie de:
l 1 pachet de căpşuni congelate
l 2 linguri zahăr
l 2 linguri lichior de portocale
l 2 căni cu frişcă
l 6 linguri de fulgi de ciocolată albă
l sirop de căpşuni

Se pun căpşunile în blender şi sosul rezultat se stre-
coară pentru a scăpa de semințe. Se adaugă zahărul şi 
lichiorul de portocale şi se amestecă bine. Într-o tiga-
ie nu foarte încinsă se pun o cană cu frişcă şi fulgii de 
ciocolată albă la topit. Sosul rezultat se lasă la răcit. În 
2 pahare medii, dar largi se pun sosul de căpşuni, apoi 
sosul alb din fulgi şi frişcă şi deasupra se adaugă frişca 
rămasă.

ELIXIRUL AFRODITEI

l 1 cupă de şampanie
l 250 g zmeură
l  5 picături de apă de trandafir
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Zmeura se zdrobeşte iar pasta obținută se amestecă cu 
şampania şi se picură apa de trandafir. Se bea în stare na-
turală sau se mai pot face şi alte combinații.

ELIXIRUL PASIUNII

l  500 ml suc de ananas
l  2 linguri de zahăr
l 3 sau 4 frunze de mentă
l 1 lămâie
l 1 rădăcină de ghimber
l 1 păstaie de vanilie

Ghimbirul se curăță şi se taie în bucățele şi se pun în 
mixer împreună cu sucul de ananas, zahărul, vanilia, men-
ta, sucul şi coaja rasă de la lămâie. O băutură extraordina-
ră care se împarte cu cel drag. 

GUSTARE CU SMOCHINE

l smochine
l  brânză Roquefort
l prosciutto

Se taie smochinele proaspete în felii subțiri şi se acope-
ră elegant cu brânză. Se iau apoi felii subțiri de prosciutto 
şi se învelesc smochinele, fiecare în parte. Se savurează în 
cadrul unei cine romantice.
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