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Cześć!  

Tutaj Martyna i Szymon, czyli Naturalnie Naturalni. Żyjemy w zgodzie z naturą bez 
popadania w skrajności. Uczymy chętne osoby, jak samodzielnie w domowej kuchni 

robić kremy, mydła, kosmetyki i środki czystości. Pragniemy uświadomić jak 
najwięcej osób, jakie to proste i skuteczne. Kliknij TU i dowiedz się więcej o nas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://naturalnienaturalni.com/o-nas/
https://naturalnienaturalni.com/o-nas/


 

Spis treści 
Kim są Naturalnie Naturalni? ......................................................................................................... 6 

Kosmetyki Naturalne ......................................................................................................................... 9 

Pasta do zębów ............................................................................................................................... 9 

Antyperspirant ............................................................................................................................... 10 

Tusz do rzęs .................................................................................................................................... 10 

Puder matujący ............................................................................................................................. 11 

Musujące kule do kąpieli ........................................................................................................... 11 

Kremy – Kremowe Zamieszanie ............................................................................................. 12 

Mydła – Domowe Mydlenie ....................................................................................................... 12 

Naturalne Sposoby na Przeziębienie ......................................................................................... 13 

Czosnek ............................................................................................................................................ 13 

Naturalny “antybiotyk” ............................................................................................................... 14 

Herbatka MOCY ............................................................................................................................. 15 

Złote mleko ..................................................................................................................................... 16 

Zupa Mocy ....................................................................................................................................... 18 

Syrop z pędów sosny .................................................................................................................. 20 

Herbatka z dzikiej róży i głogu ............................................................................................... 22 

Miód ................................................................................................................................................... 23 

Kiszonki ............................................................................................................................................ 23 

Bańki ................................................................................................................................................. 24 

Srebro koloidalne ......................................................................................................................... 25 

Jeżówka (echinacea) ................................................................................................................... 25 

Olej z oregano ............................................................................................................................... 26 

Kosmetyczne Właściwości Wybranych Ziół ............................................................................. 27 

DZIKA RÓŻA ................................................................................................................................... 28 

LAWENDA ........................................................................................................................................ 29 

BABKA LANCETOWATA ............................................................................................................... 30 

NAGIETEK ........................................................................................................................................ 31 

RUMIANEK ....................................................................................................................................... 32 

STOKROTKA .................................................................................................................................... 33 

EUKALIPTUS ................................................................................................................................... 34 

ŻYWOKOST ..................................................................................................................................... 35 



 

ARNIKA ............................................................................................................................................. 36 

SZAŁWIA .......................................................................................................................................... 37 

DZIURAWIEC .................................................................................................................................. 38 

KRWAWNIK ..................................................................................................................................... 39 

SOSNA .............................................................................................................................................. 40 

MIĘTA ................................................................................................................................................ 41 

POKRZYWA ...................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kim są Naturalnie Naturalni? 
 

Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji nas poznać, to zamieszczamy tutaj wywiad 

z nami, który ukazał się w miesięczniku Zdrowie bez leków. Po tym, jak 

odrobinę się poznamy, przechodzimy do konkretów 😊 

 

„ŻYJEMY ZGODNIE Z NATURĄ BEZ POPADANIA W SKRAJNOŚCI „? CO TO 

DLA WAS OZNACZA? 

Martyna : Najważniejsze jest to aby nie popadać w skrajności. Jest wiele osób , 

które decydują się na dany styl życia i kompletnie odcinają się od świata który ich 

otacza. My dużo podróżujemy po Polsce i nie jesteśmy w stanie zawsze wozić 

jedzenia z sobą np. w  pojemnikach, dlatego też często odwiedzamy restauracje, 

oczywiście te zdrowsze i sprawdzone.   

Szymon : Na co dzień staramy się odżywiać zdrowo. Mamy sprawdzone miejsca 
gdzie kupujemy mięso od sprawdzonych hodowców czy kasze. W domu znowu nie 

znajdziesz u nas przekąsek typu paluszki czy chipsy, w domu mamy tylko zdrowe 
jedzenie. 

 

SKORO NIE MACIE TAK POPULARNYCH PRZEKĄSEK TO CHYBA GOŚCIE NIE 

CZĘSTO WAS ODWIEDZAJĄ? 

Martyna : Oczywiści , że odwiedzają (śmiech). I bardzo chętnie próbują  zdrowych 

produktów które podajemy na stole. Zwłaszcza, ze większość to dla nich nowość. 

Szymon : Natomiast, jak my idziemy do kogoś w odwiedziny, to jemy to co jest na 

stole, nie jesteśmy uciążliwymi gośćmi. 

 

PROWADZICIE WARSZTATY W CAŁEJ POLSCE CIESZĄCE SIĘ OGROMNĄ 

POPULARNOŚCIĄ. CZEGO MOŻNA NAUCZYĆ SIĘ NA WASZYCH 

WARSZTATACH? 

 

Martyna : Uczymy jak zrobić w bardzo prosty sposób własne kosmetyki począwszy 

od mydła, kremu, szamponu do włosów, pasty do zębów, a nawet antyperspirantu. 

Środki czystości jak proszek do prania czy proszek do mycia naczyń w zmywarce. 

Oczywiście wszystko na bazie naturalnych produktów. 



 

Szymon : Do tego uczymy jak zrobić własne probiotyki, kiszonki czy octy niemal 

ze wszystkiego. 

 

I TAKI PROSZEK DO PRANIA , KTÓRY UCZYCIE ROBIĆ NA WARSZTATACH 

BĘDZIE RÓWNIE DOBRZE USUWAŁ PLAMY ITP JAK TEN PROSZEK Z 

SUPERMARKETU ? 

Martyna : Uważam , że nasz proszek jest bardzo skuteczny. Nie zdarzyło nam się 

jeszcze, aby coś się nie doprało czy naczynia w zmywarce były niedomyte. 

Szymon : Po wypraniu nie trzeba takich ubrań przesadnie płukać, taki naturalny 

proszek bardzo dobrze wypłukuje się z tkanin i nie podrażnia naszej skóry. Nie ma 

też oczywiście sztucznych zapachów, które komercyjne proszki zawierają. Zamiast 

tego olejki eteryczne. 

 

CZY PRZYGOTOWANIE TAKIEGO KOSMETYKU CZY ŚRODKA CZYSTOŚCI 

WIĄŻE SIĘ Z WIĘKSZYMI KOSZTAMI ? 

Szymon : Jeśli robimy to regularnie i w trochę większej ilości wyjdzie to nawet 

taniej. Ale to nie najważniejsze. Wszystkie produkty, których uczymy robić na 

warsztatach są w 100% naturalne. Ludzie widzą z czego je przygotowują. Nie wiem 

czy wiesz, ale wszystko co nakładasz na swoją skórę powinno być jadalne. 

A czy Ty odważył byś się zjeść swój krem do rąk ? 

Martyna :  Druga ważna sprawa. Naturalne kosmetyki np. kremy mają w składzie 

o wiele więcej substancji aktywnych, nie mają zbędnych wypełniaczy, to od nas 

zależy ile składników dodamy do kremu, więc nie musimy się ograniczać do 1-4% , 

jak w przypadku komercyjnych produktów. Oznacza to, że działanie takiego 

produktu jest o niebo lepsze. Wiele naszych znajomych używa produktów na 

bazie naszych receptur i efekty są zadziwiające. 

 

A CZY BARDZO PRACOCHŁONNE JEST PRZYGOTOWANIE TAKIEGO NP.: 

KREMU CZY PROSZKU DO PRANIA ? 

Szymon :  Najwięcej czasu zajmuje uświadomienie sobie tego ,że można żyć 

inaczej. Jeśli zaplanujesz sobie dobrze czas możesz przygotować sobie dany 

produkt na dłużej. Dawno temu było tak , że ktoś miał kurę i jajka a inny krowę i 

mleko i potrafili się wymieniać, więc proponujemy zarażać swoimi zajawkami i uczyć 



 

innych, żeby potem był podział obowiązków w rodzinie czy wśród znajomych. Ja 

robię mydło, a Ty robisz kremy. Bo czasami ciężko zrobić wszystko samemu gdy 

mamy dużo obowiązków. 

 

A JAKI JEST TERMIN WAŻNOŚCI TAKICH NATURALNYCH PRODUKTÓW? 

Martyna : Mydło jest dość trwałe i może leżeć spokojnie 1-2 lata. Kremy w 

zależności od receptury nawet 3 miesiące. Jedynym "konserwantem" (nie lubię tego 

słowa) w kremach jest witamina E, która naturalnie przedłuża żywotność kremów. 

  

JAK OBSERWUJECIE INNYCH LUDZI JAK ŻYJĄ I FUNKCJONUJĄ. TO CO 

NAJBARDZIEJ PRZERAŻA WAS W DZISIEJSZYCH CZASACH ? 

Martyna : Mnie osobiście najbardziej przeraża jak widzę w sklepie, jakie produkty 

ludzie wkładają do wózka. W szczególności dużo sztucznych soków, napojów i 

słodyczy dla dzieci. Dzieci nie są świadome tego co piją i jedzą, ale dorośli mogą 

mieć na to wpływ i zadecydować, co znajdzie się w tym koszyku. Drugą rzeczą jest 

telewizja. My osobiście nie mamy telewizora w domu. Jak chcemy obejrzeć film, to 

jedziemy do kina. Poza tym w ogóle nie brakuje nam telewizji, to istny zjadacz 

czasu. Ludzie zapominają, ze można iść na spacer, pograć w gry planszowe, 

poczytać książkę, bo przez telewizję nie starcza im na to czasu. 

Szymon : Mnie natomiast szokuje to, że większość ludzi nawet nie czyta etykiet 

kupując dany produkt. Nie chce im się dowiedzieć co znajduje się w danym 

produkcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kosmetyki Naturalne 
 

Opracowaliśmy już wiele przepisów na naturalne kosmetyki. Część z nich 

przygotowaliśmy także w formie filmów instruktażowych, na których możesz 

zobaczyć, że samodzielne przygotowanie kosmetyków jest naprawdę bardzo proste. 

Poniżej kilka darmowych filmów z przepisami. Zapraszamy do oglądania 😊 

 

 

 

Pasta do zębów 

 

https://naturalnienaturalni.com/darmowa-wiedza/jak-zrobic-paste-do-zebow/


 

Antyperspirant 

 

Tusz do rzęs 

 

https://naturalnienaturalni.com/darmowa-wiedza/naturalny-antyperspirant/
https://naturalnienaturalni.com/darmowa-wiedza/tusz-do-rzes/


 

Puder matujący 

 

Musujące kule do kąpieli 

 

 

https://naturalnienaturalni.com/darmowa-wiedza/naturalny-puder-matujacy/
https://naturalnienaturalni.com/darmowa-wiedza/musujace-kule-do-kapieli


 

Tutaj wrzucamy Ci również linki do naszych pełnych kursów online „Kremowe 

zamieszanie” oraz „Domowe mydlenie”. Na stronach kursów znajdziesz pełne opisy 

tego co jest w środku. Są to kompletne kursy: ebook + filmy instruktażowe, z całą 

niezbędną wiedzą, która pozwoli Ci tworzyć w domowych warunkach różne rodzaje 

kremów i mydeł. 

Kremy – Kremowe Zamieszanie 

 

Mydła – Domowe Mydlenie 

 

https://naturalnienaturalni.com/produkt/kremowe-zamieszanie/
https://naturalnienaturalni.com/produkt/domowe-mydlenie/


 

Naturalne Sposoby na Przeziębienie 
 

Antybiotyki są jednymi z najbardziej nadużywanych leków co powoduje obniżenie 

odporności, zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego i inne powikłania. 

Coś co kiedyś ratowało życie (dosłownie) teraz rujnuje zdrowie ludzi, którzy 

nierozsądnie korzystają i nadużywają antybiotyki. 

Na szczęści istnieją równie silne naturalne “antybiotyki” i receptury, dzięki którym 

można pozbyć się większości infekcji. Dlatego jeśli czujesz, że coś “cię bierze” I 

zaczyna dopadać przeziębienie, to trzeba zareagować szybko. Jeśli zadziałasz w 

pierwszych 2-3 dniach to jest bardzo duża szansa aby uniknąć wizyty u lekarza. 

Warto wiedzieć po co sięgnąć w razie przeziębienia i mieć w domu przynajmniej 

kilka z składników jakie znajdziesz w przepisach poniżej. 

 

Czosnek 

Czosnek jest stosowany w medycynie od tysięcy lat. Wykazuje bardzo silne 

działanie przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i antybakteryjne. 

Dodawaj surowy czosnek do kanapek, jogurtu, sosów, past. Pamiętaj, aby stosować 

surowy czosnek ponieważ poddany obróbce cieplnej traci sporo swoich leczniczych 

właściwości. 

Syrop czosnkowy: 

• Zgnieć kilka ząbków czosnku i wymieszaj je z sokiem wyciśniętym z dwóch 

cytryn. 

• Odstaw na kilka godzin. 

• Dodaj pół szklanki przegotowanej, chłodnej wody. 

• Następnie przecedź przez sitko. 

• W przypadku przeziębienia pij po łyżeczce co 1-2 godziny. Profilaktycznie pij 

1 lub 2 łyżeczki dziennie. Przechowuj w lodówce 

 

 



 

Naturalny “antybiotyk” 

Spoglądając na te składniki może Ci się wydać, że to mieszanka piorunująca I 

trudno będzie to wypić. Ale zapewniam Cię, że mimo iż w smaku jest ostre, to 

naprawdę może smakować  i da się wypić. Ale co najważniejsze naprawdę działa! 

SKŁADNIKI: 

• około 700 ml octu jabłkowego, 

• ¼ szklanki drobno posiekanego czosnku, 

• ¼ szklanki drobno posiekanej cebuli, 

• 2 świeże papryczki chili, 

• ¼ szklanki startego imbiru, 

• 2 łyżki tartego chrzanu, 

• 2 łyżki kurkumy w proszku lub 2 kawałki korzenia kurkumy 

 

PRZYGOTOWANIE: 

• Tak przygotowaną i pokrojoną mieszankę wrzucamy do słoika i zalewamy 

octem jabłkowym. Odstawiamy na 2-4 tygodni. 

• Trzeba pamiętać, aby 2-3 razy dziennie wstrząsać słoikiem, żeby składniki 

ciągle się ze sobą mieszały. 

• Po 2-4 tygodniach przecedź zawartość słoika i płyn przelej do butelki. 

• Można go przechowywać przez długi czas także poza lodówką bez obawy, że 

się popsuje. 

CZAS: 

2-4 tygodni 

UWAGI: 

• W przypadku przeziębienia lub grypy pij jedną łyżeczkę co kilka godzin. 

• Aby wzmocnić i uodpornić organizm pij jedną łyżeczkę dziennie. 

• Nie pij na pusty żołądek. 



 

Herbatka MOCY 

SKŁADNIKI: 

• cynamon (w całości lub zmielony) 

• kardamon 

• kurkumę (w całości lub zmieloną) 

• imbir (świeży, suszony w całości lub zmielony) 

• goździki 

• anyż 

Zalej wodą i gotuj przez 10-15 minut. Do gotowej herbatki do smaku możesz dodać 

trochę miodu. Pij gorącą a szybko pozbędziesz się pierwszych oznak przeziębienia. 

Te same składniki możesz ponownie zalewać wodą i gotować jeszcze przez 2-3 razy. 

 

 

Nie będę podawał dokładnych ilości bo przygotowując taką herbatkę dodaję 

składniki “na oko”, a proporcje możesz dostosować do tego jakie z tych składników 

lubisz najbardziej albo co akurat masz w domu. Jak nie masz jakiegoś składnika to 

nie szkodzi, zrób herbatkę mocy z tego co akurat masz. Każdy z tych składnik ma 

dobroczynne właściwości lecznicze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Złote mleko 

 

Jest to napój którego głównym dodatkiem jest kurkuma, co sprawia że nabiera 

złotego koloru. Kurkuma ma bardzo wiele fajnych właściwości i na pewno warto ją 

mieć w swojej kuchni. 

Nazwa “mleko” nie oznacza, że taki napój zawiera mleko, a przynajmniej nie 

powinien zawierać mleka krowiego, które dla większości ludzi jest po prostu 

szkodliwe. Do przygotowania tego napoju można użyć mleka roślinnego (najlepiej 

samodzielnie zrobionego), herbaty, bulionu lub po prostu wody. 

 

Jak zrobić złote mleko? 

 

Etap 1 – pasta 

Aby w pełni wykorzystać drogocenne właściwości kurkumy najpierw należy ją 

podgrzać i przygotować z niej pastę. Wystarczy do małego garnuszka wsypać kilka 

łyżek sproszkowanej kurkumy, dodać wody i powoli gotować przez 5-10 minut. 

Podgrzewamy aż do uzyskania konsystencji gęstej pasty. Jeśli przygotujesz więcej 

takiej pasty to możesz ją przechowywać w lodówce przez 2-3 tygodnie. 

Takie podgrzewanie podczas przygotowywania pasty pozwoli uwolnić więcej 

cennych substancji z kurkumy. Dlatego warto poświęcić trochę więcej czasu aby 

najpierw przygotować pastę. Jeśli bardzo Ci się spieszy to oczywiście możesz po 

prosty użyć sproszkowanej kurkumy 

Na tym etapie, podczas przygotowywania pasty do kurkumy możesz dodać także 

swoje ulubione dodatki. Może to być; imbir, cynamon, goździki, gałka 

muszkatołowa, kardamon, anyż. 

 

 

 

 

 

 



 

Etap 2 – napój 

Następnie używamy około 1 łyżeczki takiej pasty na szklankę gotowego napoju. 

Składniki na złote mleko: 

• łyżeczka pasty z kurkumy 

• woda, herbata, mleko roślinne, bulion – Pozostałe składniki zalewamy 

gorącym płynem. 

• szczypta pieprzu lub chili – To bardzo istotny dodatek do kurkumy, ponieważ 

zawierają piperynę. Piperyna poprawia przyswajalność kurkuminy (z kurkumy) 

nawet kilkunastokrotnie. Pieprz lub chili może dodać do pasty lub do napoju. 

• łyżeczka masła lub oleju kokosowego – Substancje aktywne z kurkumy są 

rozpuszczalne w tłuszczach dlatego dodajemy tłuszczu. Składniki 

rozpuszczone w tłuszczu zostaną łatwiej wchłonięte przez nas organizm. 

 

inne dodatki (opcjonalnie): 

• sok z cytryny 

• trochę miodu 

• przyprawy korzenne 

Wszystko mieszamy razem i pijemy gorące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zupa Mocy 

 

Pamiętasz, jak mama albo babcia podawały Ci rosół, kiedy byłeś chory? A może 

zdarzyło Ci się po imprezie rano, marzyć o rosołku na kaca? Taki prawdziwy (nie z 

kostki), długo gotowany rosół, to bogactwo witamin, minerałów, tłuszczy, kolagenu 

i substancji odżywczych. I nie ma żadnej przesady, w przypisywaniu właściwości 

leczniczych pospolitemu rosołkowi – bo to naprawdę jest zupa zdrowia i mocy. 

Tak naprawdę przygotowanie pysznego i zdrowego rosołu, nie jest skomplikowane 

i nie ma tu żadnej filozofii. 

Warto jednak pamiętać o kilku wskazówkach aby, rosół był prawdziwą zupą mocy. 

Podstawą przygotowania takiej zupy powinny być kości. Mogą to być kości, wołowe, 

wieprzowe, drobiowe, z dziczyzny lub ości i głowy ryb. Można mieszać różne rodzaje 

kości. Pamiętaj jednak, aby pochodziły one z pewnego źródła, najlepiej od jakiegoś 

małego gospodarza, który hoduje kilka zwierzątek albo od myśliwego prosto z lasu. 

Oczywiście mięso też może być (nie musisz specjalnie obierać kości), ale ważne, 

aby kości stanowiły podstawę i główny składnik. 

Poza mięsem i kośćmi dodajemy warzywa: marchew, pietruszka, seler, por, cebula, 

czosnek, itp. – co akurat masz i co lubisz. 

Przyda się też trochę przypraw, ja używam przypraw takich jak: liść laurowy, ziele 

angielskie, kmin rzymski, pieprz, majeranek, kurkumę i sól. 

Ważne, aby taki rosół gotować przynajmniej 3 godziny lub dłużej (nawet 

kilkanaście). Takie długie gotowanie sprawia, że z kości wydobywamy więcej 

cennych składników. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jak zrobić rosół (bulion) mocy? 

• Najpierw do garnka wrzucamy kości z mięsem i zalewamy wodą (ja zalewam 

zimną). 

• Gotujemy same kości z mięsem, aż mięsko zmięknie (minimum 3 godziny, 

wedle uznania nawet dłużej). 

• W trakcie gotowania można zebrać pływające na powierzchni szumowiny. 

• Po ugotowaniu mięsa można je obgryźć z kości, a kości wrzucić ponownie do 

zupy albo dalej gotować wszystko razem. 

• Po ugotowaniu wywaru dodajemy warzywa i przyprawy (oprócz soli), 

gotujemy jeszcze, aby warzywa zmiękły. 

• Na koniec solimy do smaku i gotowe. 

Wskazówki 

• Do gotującej się zupy można dodać kilka łyżek octu (np. octu jabłkowego) 

lub soku z cytryny. Ułatwi to wydobywanie cennych składników z kości do 

bulionu. 

• Cebulę można najpierw podsmażyć na patelni, dzięki czemu rosół będzie 

smaczniejszy i będzie miał ciemniejszy kolor. 

• Polecam gotować taki rosół w dużych ilościach – nadmiar, którego nie zjemy 

można zamrozić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naturalnienaturalni.pl/przepis-na-ocet-jablkowy-jak-zrobic-domowym-sposobem/


 

Syrop z pędów sosny 

 

Sosna to jedno z najpowszechniej występujących drzew iglastych w naszym kraju. 

Wiosna to moment kiedy możemy wykorzystać młode pędy sosny. Zanim z pędów 

rozwiną się igły (liście) sosnowe możemy ich użyć do przygotowania syropu 

sosnowego. 

Właściwości syropu sosnowego 

Młode pędy sosny są bogate w olejki eteryczne, flawonoidy, witaminę C, sole 

mineralne oraz różne dobroczynne substancje, które sprawiają, że syrop taki działa: 

• przeciwzapalnie, 

• wykrztuśnie, 

• rozgrzewająco, 

• rozkurczająco i moczopędnie, 

• wspomaga apetyt. 

Szczególnie przydatny będzie przy wszelkiego rodzaju stanach zapalnych i 

nieżytach górnych dróg oddechowych takich jak; kaszel, katar, chrypka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przepis na domowy syrop sosnowy. 

 

SKŁADNIKI: 

• pędy sosny 

• cukier 

• spirytus (opcjonalnie) 

PRZYGOTOWANIE: 

• Przygotuj czysty słoik. 

• Pędy sosny możesz pokroić aby wydobyć z nich więcej soku. 

• Dobrze jest je najpierw spryskać spirytusem i zostawić na kilka godzin aby 

łatwiej puściły soki. 

• Następnie wkładamy do słoika warstwami i przesypujemy cukrem (na 

kilogram pędów niecały kilogram cukru). Do słoika możesz też wlać trochę 

spirytusu. 

• Słoik zakręć i postaw w ciepłym miejscu (np. na nasłonecznionym parapecie) 

na 3-4 tygodni. 

• Co jakiś czas możesz odkręcić zakrętkę i przemieszać zawartość tak aby cały 

cukier się rozpuścił. 

• Po 3-4 tygodniach odcedzić. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Herbatka z dzikiej róży i głogu 

 

Pierwsze jesienne przymrozki to dobra pora na zbieranie owoców dzikiej róży i głogu. 

Warto zebrać te rosnące dziko i powszechnie występujące owoce i korzystać z nich 

przez całą zimę. Jednym z najprostszych sposobów na wykorzystanie tych owoców 

jest zalanie ich wrzątkiem i przygotowaniem z nich herbatki – idealnej na długie 

jesienne wieczory. 

Herbatka z owoców róży dobrze działa na przeziębienia, infekcje organizmu oraz w 

stanach obniżonej odporności. 

Herbatka z głogu jest pomocna przy dolegliwościach sercowych, początkach 

miażdżycy i nadciśnieniu, łagodzi bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. 

Owoce dzikiej róży – zawierają bardzo dużo witaminy C, mają jej 30–40 razy 

więcej niż cytrusy. Jest to naturalna witamina C, która jest przez nasz organizm 

dużo lepiej przyswajana i wykorzystywana niż syntetyczne witaminy do kupienia w 

aptekach. Zawierają także dużo witamin – A, B1, B2, E, K, kwasu foliowego, 

karotenoidów, flawonoidów, kwasów organicznych, garbników, pektyn. 

Owoc głogu – zawierają kwasy organiczne, fitosterole, karoteny, witaminy z grupy 

B, witaminę C, związki żelaza, wapnia, selenu i potasu, garbniki. Zawarte w 

owocach głogu substancje poprawiają funkcjonowanie mięśnia sercowego, 

delikatnie obniżają ciśnienie, rozkurczają naczynia wieńcowe serca, wzmacniają 

pamięć 

Zarówno owoce głogu i dzikiej róży można mrozić, suszyć, oraz przygotowywać z 

nich wina, nalewki, konfitury, herbatki, napary. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miód 

Właściwości lecznicze miodu: przyspiesza gojenie się ran, działa 

przeciwbiegunkowo, leczy wrzody żołądka, pomaga na przeziębienia i kłopoty z 

gardłem, leczy schorzenia wątroby i dróg żółciowych . Zalecany w stanach 

wyczerpania, osłabienia po operacjach, kuracjach antybiotykowych, przyspiesza 

rekonwalescencję, usuwa zmęczenie. 

Jeśli nie masz problemów z cukrzycą to dodanie łyżeczki miodu do gorącej herbaty 

to dobry pomysł. 

 

Kiszonki 
Fermentowana żywność poza tym, że zawierają żywe kultury bakterii, to zawiera 

także duże ilości witaminy C, przez co naturalnie wzmacnia odporność organizmu. 

 

Więcej informacji o kiszeniu i fermentacji możesz znaleźć w kursie Siej Ferment   

 

https://naturalnienaturalni.com/produkt/siej-ferment/
http://siejferment.pl/vod/
https://naturalnienaturalni.com/produkt/siej-ferment/


 

 

Bańki 
Bańki to bardzo prosty a jednocześnie bardzo skuteczny sposób na leczenie 

chorób, stanów zapalnych i przeziębień. 

Jak działają bańki? 

• Po nałożeniu bańki i odessaniu (lub wypaleniu) powietrza do bańki zostaje 

zassana skóra. 

• Powoduje to pękanie małych naczynek krwionośnych i przekrwienie. 

• To z kolei po powoduje stan zapalny i mobilizację układy obronnego 

organizmu. 

• Wytwarzane są duże ilości przeciwciał. 

• Przeciwciała gotowe do walki docierając do miejsc postawienia bańki i 

“orientują się” że to własna krew. Przeciwciała rozprzestrzeniają się po cały 

krwiobiegu walcząc innymi bakteriami, wirusami i czynnikami 

chorobotwórczymi. 

Na co pomagają bańki? 

Stawianie baniek to mobilizacja odporności organizmu i ma wiele zastosowań, m.in.: 

• wzmocnienie i poprawa ogólnej odporności organizmu 

• leczenie infekcji i stanów zapalnych górnych dróg oddechowych 

• zmniejszenie bólu i stanów zapalnych mięśni i stawów 

• w leczeniu odleżyn 

• jako zabieg regeneracyjny po intensywnym wysiłku fizycznym 

 

 

 

 

 

 



 

Srebro koloidalne 

Srebro koloidalne było znane od dawna a w powszechnym użyciu stosowano go do 

1938 roku (wprowadzenie antybiotyków znacznie ograniczyło jego stosowanie). 

Bakteriobójcze właściwości srebra znano już w starożytności. Żywność i napoje 

przechowywano w srebrnych naczyniach, co zapobiegało rozwojowi szkodliwych 

drobnoustrojów. Srebro koloidalne zabija ponad 650 rodzajów bakterii (w tym 

gronkowce), grzybów, wirusów. Drobnoustroje chorobotwórcze nie uodparniają się 

na cząsteczki srebra, jak to dzieje się w przypadku antybiotyków. Srebro koloidalne 

ma również działanie przeciwzapalne i regenerujące oraz zwiększa odporność 

organizmu. Kiedyś żywa była tradycja dawania dziecku na chrzest srebrnej łyżeczki, 

jako symbol bogactwa i szczęścia. I dziecko jak to dziecko, brało ją do buzi i bawiło 

się nią. Srebro koloidalne to roztwór wodny, w którym cząsteczki srebra 

rozmieszczone są równomiernie w całej jego objętości (ma postać dodatnich jonów 

zawieszonych w wodzie) 

 

 

Jeżówka (echinacea) 

Tradycyjnie była stosowana Roślina ta pochodzi z Ameryki Północnej, a Indianie 

stosowali jeżówkę jako zioło na ból zębów i gardła, na ukąszenia węży i owadów 

oraz na różnego rodzaju stany zapalne. Do Europy dotarła razem z osadnikami na 

początku XX wieku i początkowo traktowana była jako roślina ozdobna. 

Obecnie tą roślinę stosuje się głównie w leczeniu przeziębień i grypy, ze względu 

na jej zdolność do niszczenia najbardziej niebezpiecznych bakterii. W medycynie 

tradycyjnej wykorzystuje się nalewkę, macerat, sok, maść, napar z ziela lub 

korzenia jeżówki. 

 

 

 

 

 



 

Olej z oregano 

Olej z oregano niszczy bakterie chorobotwórcze nie czyniąc szkody pożytecznym 

bakteriom. Ma również właściwości przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze 

rozkurczowe i przeciwutleniające. 

Kluczem do działania oleju z oregano są fenole: tymol, karwakrol oraz terpeny 

(najbardziej skuteczny powinien zawierać co najmniej 70 procent karwakrolu). Jak 

stosować:  zmieszaj olej z oregano z oliwą z oliwek (jego silne działanie może 

podrażnić błony śluzowe) i dodawaj do potraw. 

Jeśli nie masz takiego oleju to dodawaj do potraw świeże lub suszone liście oregano. 

Duże ilości  karwakrolu znajdują się także w tymianku i kminku. 

Możesz też zrobić samemu olej (macerat) z oregano domowymi sposobami: 

Świeże liście, łodyżki i kwiatki oregano umieść w słoiku, następnie zalej je olejem 

słonecznikowym (lub jakimś innym olejem – najlepiej tłoczonym na zimno). Umieść 

słoik kąpieli wodnej i powoli podgrzewaj wodę. Pozostaw słoik z oregano i olejem 

w gorącej wodzie przez kolejne 10-15 min. Następnie wyjmij go z kąpieli, szczelnie 

zakręć i postaw w nasłonecznionym miejscu na ok 2 tygodnie (wstrząsając raz na 

kilka dni). 

Po 2 tygodniach możesz już olej odcedzić z liści. Tak przygotowany olej przechowuj 

w ciemnym i chłodnym miejscu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kosmetyczne Właściwości 

Wybranych Ziół 
 

 

Napiszę Ci o właściwościach ziół i wykorzystaniu ich w kosmetyce. Będą to zioła 

łatwo dostępne, a w przypadku potrzeby zrobienia sobie maceratu lub maści będzie 

pod ręką miała dostępne informacje w jednym miejscu. 

 

Wiem, że to będzie przydatne, gdyż sama nie raz wertowałam mnóstwo stron, żeby 

zrobić jakąś maść lub krem z użyciem kilku ziół o satysfakcjonującym mnie 

działaniu. 

 

 

 



 

 

 

DZIKA RÓŻA 

 

Surowcem są płatki oraz dojrzałe owoce. Dzika róża posiada bardzo 

dużą zawartość witaminy C, stymuluje wytwarzanie kolagenu w skórze, 

działa silnie regenerująco i ujędrniająco. Rozjaśnia skórę, również 

plamy pigmentacyjne i piegi. Ma silne działanie nawilżające, zmniejsza 

zmiany trądzikowe. 

 

 

 



 

 

 

 

LAWENDA 

 

Surowcem są kwiaty. Lawenda łagodzi ukąszenia, posiada silne 

właściwości antyseptyczne, przeciwgrzybiczne i bakteriobójcze, ułatwia 

gojenie się ran, wspomaga regenerację naskórka oraz działa łagodząco. 

Ma działanie przeciwzapalne, wygładzające, przyspiesza gojenie ran 

trądzikowych. Pomocna w leczeniu owrzodzeń, łuszczycy, oparzeń 

słonecznych. Działa łagodząco na ukąszenia i zmniejsza obrzęki. 

 

 



 

 

BABKA LANCETOWATA 

 

Surowcem są liście. Babka lancetowata ma silne działanie 

przeciwzapalne, przeciwwirusowe i regenerujące, uszczelnia naczynia 

krwionośne, przyspiesza gojenie się ran. Wykazuje działanie 

antybiotyczne. Łagodzi ukąszenia owadów, zwalcza obrzęki i opuchliznę. 

Pomaga w leczeniu trądziku i wyprysków, dezynfekuje, ujędrnia i 

uelastycznia skórę, działa ściągająco. Oczyszcza skórę i zwęża pory. 

Pomocna w walce z łupieżem. 



 

 

 

NAGIETEK 

 

Surowcem jest kwiat. Nagietek leczy podrażnienia, choroby skórne, 

działa łagodząco, przyspiesza gojenie ran, łagodzi ukąszenia. Ma 

działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Działa 

ściągająco. Wspomaga leczenie siniaków, oparzeń, grzybicy, trądziku, 

infekcji skórnych, użądleń oraz wysypki. Niweluje blizny, pomaga w 

walce z rozstępami i żylakami. 

 

 



 

 

 

 

RUMIANEK 

 

Surowcem jest kwiat. Rumianek jest bardzo pomocny przy otarciach, 

skaleczeniach i drobnych ranach, ma właściwości regenerujące i 

łagodzące. Działa przeciwzapalnie, zmiękczająco i rozjaśniająco. Ma 

właściwości antyseptyczne, łagodzi stany zapalne, przyspiesza gojenie 

ran. Zwalcza również wolne rodniki, wzmacnia naczynia krwionośne, 

pomaga w walce z trądzikiem. Stosowany do skóry głowy zapobiega 

powstawaniu łupieżu i odżywia cebulki – ze względu na silnie 

rozjaśniające właściwości polecany do jasnych włosów. 



 

 

 

 

STOKROTKA 

 

Surowcem są kwiaty. Stokrotka zmniejsza opuchliznę, zmniejsza sińce 

pod oczami, likwiduje przebarwienia i rozświetla skórę. Regeneruje 

naczynia krwionośne, rewelacyjnie sprawdzi się więc do cery 

naczynkowej. 

 



 

 

 

EUKALIPTUS 

 

Surowiec to liście. Eukaliptus posiada działanie antyseptyczne, 

antybakteryjne i przeciwzapalne, doskonale odkaża i oczyszcza. 

Polecany do skóry z owrzodzeniami, trudno gojącymi się ranami, 

wypryskami. Fajnie sprawdza się na ukąszenia owadów, łagodzi i 

zapobiega rozwojowi zakażeń. 

 



 

 

 

 

 

ŻYWOKOST 

 

Surowiec to liście i korzeń. Żywokost łagodzi obrzęki i bóle, przyspiesza 

gojenie i regenerację ran, mięśni, chrząstek i kości. Ma silne 

właściwości nawilżające. Zmiękcza i wygładza skórę, chroni przed 

powstawaniem poparzeń słonecznych. Łagodzi przebieg łuszczycy, 

pomaga w profilaktyce odleżyn, posiada silne działanie przeciwzapalne. 

Z racji tego, że żywokost zawiera toksynę szkodliwą dla wątroby, nie 

może być stosowany wewnętrznie. 

 



 

 

 

 

 

ARNIKA 

 

Surowiec to kwiat. Arnika wspomaga leczenie urazów i siniaków, 

przyspiesza regenerację mięśni, likwiduje obrzęki, pobudza krążenie 

krwi. Działa przeciwzapalnie, uszczelnia naczynia krwionośne, ma też 

właściwości rozgrzewające i przeciwbólowe. 

 



 

 

 

 

 

SZAŁWIA 

 

Surowiec to liście. Szałwia ma silne działanie antyseptyczne, 

przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwzapalne. Jest 

antyoksydantem, działa ściągająco, wzmacnia i uszczelnia naczynia 

krwionośne, polecana więc przy skórze ze skłonnością do pękania 

naczynek. Bardzo pomocna w walce z trądzikiem, łuszczycą i 

wypryskami. 



 

 

 

DZIURAWIEC 

 

Surowcem są kwiaty. Dziurawiec wygładza i ujędrnia skórę, pomaga w 

walce z cellulitem, działa oczyszczająco. Ma działanie antybakteryjne i 

przeciwzapalne. Polecany do cery problematycznej i trądzikowej. 

Ułatwia gojenie ran, oparzeń, owrzodzeń oraz ropni. Działa ściągająco 

i regenerująco.  

 



 

 

 

 

KRWAWNIK 

 

Surowiec to kwiaty. Krwawnik ma działanie złuszczające, łagodzi stany 

zapalne skóry. Niweluje przebarwienia, działa ściągająco oraz 

odblokowuje ujścia gruczołów łojowych. Odświeża skórę. Przyspiesza 

gojenie się ran, działa przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, 

antyseptycznie. Wzmacnia naczynia krwionośne. 

 

 



 

 

 

 

SOSNA 

 

Surowcem są pędy, zielone szyszki, igły oraz żywica. Sosna posiada 

właściwości oczyszczające skórę, poprawia krążenie i koloryt skóry, 

rozjaśnia, działa wygładzająco, leczy trądzik, wypryski, ma działanie 

ściągające. Działa bardzo silnie przeciwzapalnie, antyseptycznie, 

odkażająco. 

 

 



 

 

 

 

MIĘTA 

 

Surowiec to liście. Mięta działa tonizująco, reguluje wydzielanie sebum, 

leczy wypryski skórne i ropnie.  Łagodzi ukąszenia, hamuje opryszczkę, 

działa przeciwbólowo i znieczulająco. Ma właściwości przeciwbakteryjne 

i przeciwwirusowe.  

 

 

 



 

 

 

 

POKRZYWA 

 

Surowcem są młode liście. Pokrzywa posiada właściwości 

bakteriobójcze, leczy schorzenia skórne, ropnie, trądzik. Poprawia 

krążenie, zwalcza łupież i łojotok. Zapobiega wypadaniu włosów. 

Doskonale oczyszcza skórę, zmniejsza wydzielanie sebum, zalecana 

jest więc do cery tłustej. 

 

 



 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

 

Zachęcam Cię do zbierania różnych ziół i kwiatów, kiedy jest sezon, aby 

tworzyć z nich swoje unikalne receptury i indywidualnie dopasowane 

maści. Jeżeli zaczniesz rozglądać się dookoła, zobaczysz ile jest 

możliwości w Twoim otoczeniu. 

Zbierając różne kwiaty i zioła polecam Ci wybierać miejsca, które są 

oddalone od ruchliwych ulic i centrum miasta. 

Moje zbiory suszę w suszarce do grzybów, co daje mi pewność, że nic 

się nie zepsuje i będzie dobrze wysuszone. Do tego suszenie trwa 

szybciej i mogę pozwolić sobie na większe zapasy. 

Udanych zbiorów 😊 

 


