
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         MALONU IR SVEIKA 

 
Vonios buvo laikomos 

malonumo ir sveikatos šaltinių. 
Vaistažolių vonias patartina 
ruošti 2kartus per savaitę ir 
lepintis jose po 15-20 min. 

 
Melisų vonia atpalaiduoja 
raumenis, gerina miegą. 
Ramunėlių vonia sumažina 
psichinę įtampą, gydo odos 
žaizdeles, uždegimus. 
Čiobrelių vonia lengvina 
kvėpavimą, gerina miegą, tinka 
riebiai odai.  
Pušų vonios raminamai veikia 
nervų sistemą, tinka sergant 
ateskleroze, hipertonija.  
Valerijonų stiebelių vonia tinka 
hiperaktyviems vaikams. 
 

 

NUO PERŠALIMO - čiobrelio 
žolės, ramunėlių žiedai. Valgomą 
šaukštą mišinio užpilti 1 stikline 
verdančio vandens. Gerti nakčiai 
su medumi. 

 
NUO NEMIGOS IR NERVŲ 
LIGŲ – valerijono šaknys, 
pipirmėtės, trilapio puplaiškio, 
apynių spurgų. Valgomą šaukštą 
mišinio užpilti 2 stiklinėmis 
verdančio vandens. Po 30min. 
nukošti ir gerti po stiklinę ryte ir 
vakare.  
 
NUO KOSULIO, BRONCHITO – 
gysločių lapai, pušų pumpurai, 
šalpusnio lapai. Vieną valgomą 
šaukštą mišinio užpilti stikline 
vandens.  

 

 

 

GAMTA – 
stebuklinga laboratorija, kurioje 
gydo kiekvienas augalėlis, 
stebuklingos jų gydomosios 
savybės. Gydant įvairias ligas ir 
negalavimus, vaistiniai augalai 
dažnai būna puikus sintetinių 
vaistų pakaitalas. Vaistažolės yra 
vaistas, ir maistas, aprūpinantis 
organizmą reikalingomis 
natūraliomis medžiagomis, tinka 
gerti ir profilaktiškai. Labai svarbu 
augalus gerai pažinti bei tinkamai 
vartoti. Gamtos dėka mūsų kūnas 
bus sveikas, o dvasia – šviesi ir 
kilni. 
 
 
 
 



 
 
GYDANTIS VAISTINIAIS 

AUGALAIS REIKĖTŲ 
NEPAMIRŠTI TIESŲ 

 
 

• Negalima gydytis vaistiniais 
augalais,   pragulėjusiais keletą 
metų, nes neturi  gydomųjų 
savybių. 

• Gaminant antpilus ir nuovirus 
viename inde, negalima maišyti 
pernelyg daug vaistinių žolių.  

• Negalima virti vaistažoles 
aliuminiuose, varinuose, 
skardiniuose induose. 

• Geriausia naudoti stikliniuose 
induose.  

• Negaminti iškart daug nuoviro, po 
paros gydomosios savybės 
pakinta.  

• Nepalikite žolelių mirkti 2-3 
dienas. Negerkite šaltų nuovirų, 
šilti nuovirai daug efektyvesni. 

 

 
 

 
VAISTAŽOLIŲ POVEIKĮS 

IMUNINEI SISTEMAI 
 
 
 

Vaistiniai augalai ir jų  
preparatai moduliuoja: 

 
• imuninę sistemą; 
• bioenergetiką; 
• bioreguliacijos ir 

bioinformacijos procesus; 
• organizmo adaptaciją; 
• organų ir viso organizmo 

atsinaujinimą; 
• jie gali veikti, kaip 

nespecifinės medžiagos, 
stiprinančios imuninę 
sistemą. 
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