
Jak wspomagać zdrowie? 

czyli trochę o warzywach, ziołach i 

żywności... 



Niekorzystne czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie 

• Chemizacja produkcji żywności i przetwarzania produktów żywnościowych 

• Nawyki żywieniowe, życie w ciągłym pośpiechu i wyczerpującym stresie 

• Zanieczyszczenie środowiska  

• Brak fizjologicznego ruchu w czystym środowisku 

• Nowe odmiany biotechnologiczne w żywności np. GMO 



Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm ludzki 

• Problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom niepokoju, stany depresyjne, zmiany anatomiczne w mózgu, 

przyspieszone starzenie się układu nerwowego, udar mózgu 

• Problemy z oddychaniem, podrażnienie oczu, nosa i gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok 

• Zawał serca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca 

• Zaostrzenie astmy, rak płuca, częstsze infekcje dróg oddechowych 

 



        Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm ludzki 

          Emisja pyłów z domowych urządzeń grzewczych [mg/m3] 

 

 

 

 

 

 

 



Środowiskowe uwarunkowania zdrowia 

 

Dieta- najbardziej udokumentowany czynnik środowiskowy, mający wpływ na 
zdrowie człowieka 
 

 

,,Co dla jednych będzie pokarmem, trucizną jest dla innych..”  Lukrecjusz 

 

 

,,Niech żywność będzie Twoim lekiem, a lek Twoją żywnością..”  Hipokrates 

 

 

 



Mały ogród warzywny dla początkujących 
 

    Nie trzeba być doświadczonym 
ogrodnikiem, by stworzyć swój 
własny przydomowy, mały ogród 
warzywny. Wystarczy dobre 
miejsce, użyźniona gleba, wybór 
łatwych do uprawy ziół czy 
warzyw i wielką chęć na relaks   
w ogrodzie. 

 

 



Ogród warzywny bez agrochemii. 

    Dobrze zaplanowany i pielęgnowany 
ogródek warzywny może się stać nie 
tylko źródłem świeżych i ekologicznych 
warzyw, owoców oraz ziół, ale także 
elementem dekoracyjnym działki. 
Warto dodać, że takie ogródki stają się 

coraz modniejsze. 

 



Ogród warzywny- mały czy większy ? 

• Głównym czynnikiem ograniczającym 
wielkość warzywnika jest ilość czasu, 
który możemy mu poświęcić. Lepiej 
zacząć od mniejszej powierzchni              
i stopniowo ją powiększać  w miarę 
naszych możliwości  i potrzeb.  

• Nawet mały ogródek (20 m2) pozwoli 
cieszyć się zbiorami własnych warzyw. 

 



Ogród warzywny- mały czy większy ? 

• Wybór warzyw do ogrodu jest bardzo 
duży, ale jeśli nie mamy dużego 
doświadczenia w pracach 
ogrodniczych, warto wybrać takie 
rośliny, których uprawa nie będzie 
trudna.  

• Zaliczyć możemy do nich rzodkiewki, 
sałatę i rukolę, ogórki, dynię czy 
fasolkę szparagową.  

 



Ogród warzywny bez agrochemii. 

• Roślinom w warzywniku musimy 
zapewnić bardzo dobre warunki 
wzrostu. Dzięki temu będą silne    
i zdrowe, odporniejsze na 
choroby i szkodniki, co sprawi,    
że ich ochronę uda się ograniczyć 
do metod ekologicznych bez 
konieczności stosowania chemii.  

 



Ogród warzywny bez agrochemii. 

Działania mające na celu 
stworzenie optymalnych 
warunków i ograniczenie 
masowego występowania chorób  
i szkodników : 

 żyzna i biologicznie czynna gleba 

 prawidłowa architektura 
krajobrazu   i jego otoczenia 

 płodozmian, następstwo roślin, 
dobór odmian  

 termin siewu i sąsiedztwo roślin. 

 



Ochrona roślin przed szkodnikami 

• Podstawą w ochronie roślin jest 
świadomość, że ich liczebność 
jest ograniczana przez wrogów 
naturalnych: 

    - organizmów pożytecznych 

    - drapieżców 

    - organizmy antagonistyczne                                                                            

 
złotook 

biedronka mączniakówka 



 Uprawa współrzędna 

Gatunek Sąsiedztwo niekorzystne Sąsiedztwo korzystne 

Burak ćwikłowy Fasola tyczna , czosnek, szpinak, ziemniaki Cebula, fasola karłowa, kapustne, koper, ogórek, pomidor, 
truskawki, rzodkiewka, seler 

cebula Groch, fasola Brokuł, marchew, pomidor, por, truskawki 

dynia - Fasola, kukurydza, nasturcja 

fasola Cebulowe, kapustne,  Cząber, dynia, koper, mięta, ogórek, seler, szałwia lekarska, 
aksamitka,  

groch Cebulowe, mieczyk Fasola, kminek, marchew, mięta, ogórek, rzodkiew, seler 

kapusta Fasola tyczna, marchew, pomidor, 
truskawki 

Burak, fasola karłowa, cebula, nagietek, ogórek, szałwia 

marchew 
 

Burak, kapustne, koper Cebula, groch, fasola karłowa, koper, pomidor, rzodkiewka, szałwia, 
truskawki 

ogórek Pomidor, truskawki, jabłoń Bazylia, burak, cebula, groch, fasola, kapustne, pietruszka, sałata, 
seler, słonecznik 

papryka Fasola tyczna i karłowa Kapustne, ogórek, pomidor 



Uprawa współrzędna 

Gatunek 
 

Sąsiedztwo niekorzystne Sąsiedztwo korzystne 
 

pietruszka sałata Cebula, groch, fasola, ogórek, 
rzodkiewka, pomidor, seler, truskawki 

pomidor Bób, groch, ogórek, kapustne Agrest, marchew, sałata, pietruszka, 
seler 

por - Burak, cebula, fasola karłowa, 
marchew, sałata, seler 

seler - Kalafior, pomidor, ogórek, por, 
czosnek 

sałata pietruszka Burak, cebula, fasola, groch, koper, 
marchew, pomidor, rabarbar, 
rzodkiewka 



Rośliny odstraszające i redukujące liczebność szkodników 

Szkodnik Rośliny odstraszające 

Bielinek kapustnik Bylica piołun 

drutowce Gorczyca biała, gryka 

Mszyce i mrówki Anyż, czosnek, mięta pieprzowa, nasturcja, wrotycz pospolity, kolendra 
siewna, szczypiorek 

Myszy polne Cebula, mięta pieprzowa 

Nicienie ( guzaki  ) 
 

Aksamitka, nagietek lekarski, szparagi 

pędraki Bylica piołun, cebula, pelargonie, petunia zwyczajna 

Piętnówka kapustnica Mięta pieprzowa, pomidor, rozmaryn lekarski, seler, szałwia, tymianek 

Połyśnica marchwianka Bylica piołun, kolendra siewna, rozmaryn lekarski, szałwia 



Rośliny odstraszające i redukujące liczebność 
szkodników 

rolnice Wrotycz pospolity 

Stonka ziemniaczana Chrzan pospolity, fasola zwykła, len 

Pchełki na krzyżowych Bylica piołun, kocimiętka właściwa, pomidor 
wysadzany między kapustnymi, mięta 
pieprzowa 

skoczki Pelargonie, petunia zwyczajna 

ślimaki Bylica piołun 



Zioła- wszechstronne zastosowanie, dobroczynne działanie 

Zioła są stosowane w leczeniu rozmaitych chorób i dolegliwości.  

Swoją skuteczność zawdzięczają zawartości wielu cennych związków, z których najważniejsze to: 

     azuleny- właściwości przeciwzapalne, stosowane min. do kompresów na trudno     

     gojące się rany 

     garbniki- działanie ściągające, bakteriobójcze, przeciwzapalne 

     pektyny- działanie łagodzące i przeciwzapalne 

     związki flawonowe- właściwości regenerujące 

     związki śluzowe- działanie przeciwzapalne 

Ponadto: 

    Mają właściwości prewencyjne dla procesów karcenogenezy 

    Uwrażliwiają komórki nowotworowe na chemioterapię 

 

http://zdrowo.info.pl/


Dziurawiec zwyczajny 

Działa przeciwdepresyjne, pomaga w leczeniu chorób układu moczowego. 



Pokrzywa zwyczajna 

Herbatę można przygotować z liści świeżych bądź suszonych. Jedną czubatą 

łyżeczkę do herbaty liści pokrzywy zalewa się wrzątkiem        i pozostawia 

do naciągnięcia. 
 

Napar ze świeżych liści parzy się we wrzątku krótko - tylko pół minuty, 

natomiast z liści wysuszonych nieco dłużej: 1-2 minuty (jeśli czas parzenia 

wydłużymy do 10 minut, kolor i zapach naparu będzie intensywniejszy i 

będzie on miał silniejsze działanie moczopędne). Świeże liście przed 

zalaniem wrzątkiem należy opłukać            i rozdrobnić. 





Kozieradka- właściwości lecznicze 

dziś nauka dowiodła, że kozieradka: 

• hamuje rozwój nowotworów,   

• jest pomocna w leczeniu cukrzycy, reguluje poziom cukru we krwi,  

• redukuje wewnętrzne i zewnętrzne stany zapalne, obniża gorączkę,  

• leczy infekcje dróg oddechowych,  

• choroby płuc,  

• leczy choroby układu pokarmowego – stany zapalne, wrzody, choroby 
metaboliczne,  jak wykazano jest skuteczna przy wrzodziejącym zapaleniu 
jelita grubego.  

• wzmacnia wątrobę, usuwa pasożyty, 

• w naturalny sposób podnosi libido. 

 

 
 
 
Herbatka z nasion 
kozieradki na infekcje 
górnych dróg 
oddechowych 
2 łyżki nasion kozieradki 
delikatnie uprażyć na 
suchej patelni, by lekko 
zmieniły kolor. Zalać 2 
szklankami wody. 
Zagotować, zdjąć z ognia, 
parzyć pod przykryciem 
10 minut. Pić porcjami w 
ciągu dnia. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3095649/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3095649/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9175175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9175175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3271691/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3271691/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.3360


Kozieradka- wszechstronne zioło 

W kuchni 

Ziarenka kozieradki można praktycznie dodawać do 

wszystkich potraw, nadaje szczególnie daniom 

wegetariańskim niezwykły smak    i aromat.  

Do zup, gotowanych warzyw również strączkowych, 

twarogów, dipów jogurtowych, humusów najlepiej 

dodawać lekko uprażone na suchej patelni ziarenka.  

Do sałatek, potraw z jajek, kanapek dodawać młode 

listki lub kiełki z nasion. 

Przepisy dla urody 

Olejek do pielęgnacji skóry 

5 łyżek nasion kozieradki lekko utłuc, zalać 10 łyżkami oleju        w zależności od preferencji – np. 

olej sezamowy, kokosowy,         z pestek winogron, oliwa z oliwek. Stosować do pielęgnacji skóry 

wrażliwej, podrażnionej wiotczejącej z oznakami starzenia, przebarwieniami, zmarszczkami, stanami 

zapalnymi.  

Można również stosować do olejowania włosów wypadających 

i osłabionych. 
 

Maseczka z kozieradki 

Zmielone nasiona zalać ciepłym olejem sezamowym lub oliwą       z oliwek. Wymieszać do 

konsystencji pasty. Nałożyć na 15 minut na twarz, szyję i dekolt. Odmładza i regeneruje. Pastę można 

nakładać na spierzchnięte wargi, chropowate łokcie, spękane dłonie i stopy. Skóra stanie się gładka i 

delikatna. 

 
 
 
 
 



Jasnota biała – kobiecy kwiat 

 

• świetna dla skóry oraz oczu – szczególnie 

pokochają ją osoby mające problemy z cieniami 

pod oczami, wstające rano        z chronicznym 

zmęczeniem       i opuchnięciem oczu 

 

Uzbieraj zatem garść kwiatków i przygotuj z nich 

nasiadówkę; 

Dodaj kwiat jasnoty w postaci naparu, ekstraktu 

glicerynowego do płynu do higieny intymnej; 

Kwiatów jasnoty po przygotowanym naparze nie 

wyrzucaj – połóż je na oczy jako maseczkę 

znoszącą opuchliznę i zmęczenie; 



Zioła na rozgrzanie 

• Zioła rozgrzewające 
Kwiat lipy, majeranek, czarny bez, bazylia, cząber, 
macierzanka, dziewanna, nagietek, tymianek, liść 
maliny, owoc maliny liść czarnej porzeczki. Nawłoć, 
jasnota biała, kminek, koper włoski i kolendra 
wzmacniają nerki. 

• Przyprawy rozgrzewające 
Imbir, cynamon, goździki, kardamon, kurkuma, 
szafran, pieprz 

 

Jest Ci ciągle zimno? – doskonała receptura by przestać marznąć 
8 suszonych kwiatów lipy lub garść świeżych          z 1 łyżeczką cynamonu 

wsypać do słoika 

Wlać 2 szklanki koniaku, pozostawić w ciepłym miejscu na 10 dni codziennie 

wstrząsając 

Przecedzić a pozostały kwiat lipy zalać 2 szklankami białego gronowego wina i 

odstawić jak poprzednio na 10 dni 

Po przecedzeniu połączyć obydwie nalewki, dolać 1 szklankę soku malinowego, 

najlepiej własnej produkcji 

Pić 1 kieliszek przed snem rozcieńczony bardzo ciepłą wodą 



Dziewanna- przeciwko grypie 

Dziewanna wielokwiatowa niszczy wirusy grypy A, B oraz wirusa ptasiej 
grypy FPV, potwierdziły to badania kliniczne przeprowadzone m.in. w 
Polsce. Za działanie lecznicze dziewanny odpowiedzialne są zawarte w niej 
saponiny, flawonoidy, irydoidy i śluzy. Wyciąg z dziewanny można 
zastosować w postaci herbatki, syropu, oleju bądź nalewki.  

 

Herbatka kwiatów dziewanny niszczy wirusy grypy i bakterie 
chorobotwórcze, zapobiega powikłaniom w postaci zapaleń, działa 
rozgrzewająco i napotnie, łagodzi bóle mięśni, głowy i stawów spowodowane 
grypą. Pomaga szybciej regenerować podrażnione błony śluzowe dróg 
oddechowych i łagodzi napady kaszlu. Jest bezpieczna dla dzieci. 





Zioła podnoszące odporność 

Adaptogeny 



Zioła na wzmocnienie i odporność na stres.  
 

• Żeń-szeń –W korzeniach żeń-szenia odkryto ponad 200 substancji aktywnych, z których najważniejsze to wzmacniające odporność ginsenozydy 

budową przypominające hormony sterydowe. Wg medycyny chińskiej roślina może być stosowana tylko w miesiącach chłodnych. 

• Różeniec górski – wszechstronny środek wzmacniający, dodający witalności i poprawiającym samopoczucie. Idealny dla osób osłabionych, 

zmęczonych psychicznie i fizycznie, zestresowanych, wpadających w melancholię lub depresję. 

• Liść Damiana –   roślina ciesząca się ogromną popularnością ze względu na działanie przeciwdepresyjne, wzmacniające, odtruwające i wzmacniające 

libido. 

• Traganek pospolity –  zioło wzmacniające układ immunologiczny, działające na cały organizm, rewitalizujące,  jednocześnie nie toksyczne, które 

można przyjmować przez dłuższy czas. 

 





Zioła w kuchni 

• Potrawy bogatsze pod względem smaku i aromatu 

• Pobudzają apetyt 

• Wywołują zwiększone wydzielanie śliny i soku żołądkowego 

• Poprawiają perystaltykę jelit 

 

Przygotowanie ziół: 

1. Większą wartość mają zioła niesuszone. 

2. Suszone przyprawy należy przechowywać w szczelnie 

        zamkniętych naczyniach.  

3. Zioła świeżo zebrane należy siekać nożem nierdzewnym. 

4. Przyprawy należy rozdrabniać na podstawce porcelanowej, świeże- nigdy na desce drewnianej. 



Kostki ziołowe do zrobienia samemu w domu 

Składniki: 

• Oliwa z oliwek 

• Ulubione zioła  (np. tymianek, lubczyk, rozmaryn, estragon) 

• Przyprawy (sól, papryka, pieprz) 

Wykonanie: 

1. Dokładnie płuczemy zioła, które po wyschnięciu drobno siekamy. 

2. Do foremek do mrożenia lodu wsypujemy wybrane zioła, przyprawy i zalewamy oliwą z oliwek. 

3. Przygotowane pojemniki zamrażamy i przechowujemy w zamrażarce do momentu zużycia. 

 

Tak przygotowane zioła zachowują swój aromat i świeżość, które stanowią idealny dodatek do przygotowywanych domowych potraw.  



Przykładowe mieszanki przypraw  

Przyprawa gulaszowa- intensywny zapach, piekący i korzenny smak oraz ciemnobrązową barwę. W jej skład 
wchodzą: papryka ostra, cukier, grzyby suszone, czosnek suszony, pieprz naturalny, ziele angielskie, 
kolendra, cebula suszona, tymianek, rozmaryn lekarski, gałka muszkatołowa, bazylia wonna, nasiona kopru, 
goździki, szałwia ogrodowa. 

 

Przyprawa myśliwska- bardzo przyjemny aromat, początkowo delikatny, a następnie słonawy i nieco ostry 
smak o szarozielonej barwie. W jej skład wchodzą: majeranek ogrodowy, suszone liście pietruszki, czosnek 
suszony, pieprz ziołowy, cebula suszona, tymianek. 

 

Przyprawa do ryb- ma warzywno-korzenny zapach, ostry smak i zielonkawożółtą barwę. W jej skład 
wchodzą: cebula suszona, papryka słodka, pieprz naturalny,  majeranek ogrodowy, ziele angielskie. 



Kilka słów o uprawie… 

 Zioła dobrze wyglądają w kompozycji  z innymi roślinami (np. kwiatami) 
 

 Zioła pochodzące z rejonów o cieplejszym klimacie - bazylia, rozmaryn, 

majeranek najlepiej rosną w miejscach dobrze nasłonecznionych, ciepłych   

i osłoniętych od wiatru.  
 

 mięta i estragon, mogą być uprawiane                w miejscach lekko 

zacienionych 



Kilka słów o uprawie… 

 

 

 Rozsadę ziół można przygotować na specjalnym rozsadniku lub 
założyć ją nawet na parapecie  i dopiero po uzyskaniu większych 
roślinek sadzić je na miejsca stałe.  

 

  Z rozsady uprawia się bazylię, majeranek,                                            

     melisę, tymianek oraz szałwię. 
 

  Nasiona ziół mona także wysiewać  

     bezpośrednio do gruntu w rzędach, a po  

     wschodach przerywać 
 

  Najlepiej kupić zioła w doniczkach, gdyż  

     można je sadzić do gruntu praktycznie   

     przez cały sezon (po 15 maja). Jest to  

     zdecydowanie najprostsza  i najszybsza  

     metoda sadzenia ziół. 

 



                                                   Kilka słów o uprawie… 
 

 

 

 

 

• Zioła są łatwe w uprawie i nie wymagają specjalnych 
zabiegów pielęgnacyjnych, poza regularnym 
odchwaszczaniem. Chwasty konkurują z ziołami o miejsce 
ale przede wszystkim o wodę. Zioła nie wymagają tak 
częstego podlewania co warzywa, co nie oznacza, że można o 
nich zapomnieć - zwłaszcza w okresie upalnego lata 
potrzebują nawadniania.  

• Zioła wymagają regularnego przycinania - wpływa ono 
bardzo pozytywnie na ich wzrost i rozkrzewianie. Rośliny 
(zwłaszcza zioła wieloletnie) warto przycinać regularnie, a 
ziele suszyć lub mrozić. 

 
 



Projektowanie ogrodów  

zielarskich  

Plan działania: 

• Zastanowić się, jakie funkcje ma pełnić ogródek ziołowy 

• Przy projektowaniu rabat z ziołami kierować się  

   użytecznością  roślin oraz ich kolorami i aromatami 

• Zapewnić łatwy dostęp do grządek oraz czytelne podziały grządek pomiędzy poszczególne gatunki 

• Podpisać każdy gatunek ziół (zwłaszcza w przypadku osób rozpoczynających uprawę) 

• Posadzić rośliny według ich wysokości 

 

 

   



Zioła wieloletnie 



Zioła wieloletnie 



Zioła wieloletnie 

Kocimiętka właściwa Melisa lekarska 



Zioła jednoroczne 

Majeranek ogrodowy 

Tymianek pospolity 



Zioła jednoroczne 

Cząber ogrodowy Bazylia grecka 



Zioła jednoroczne 

Kolendra siewna Ogórecznik lekarski 



Projekty ogródków zielarskich 

Pizza 



Projekty ogródków zielarskich 

Zygzak Promienista 



Projekty ogródków zielarskich 

Pachnąca Leśna 



Projekty ogródków zielarskich 

Rabata podniesiona 



Zioła w ogrodzie- pomysły… 

Wyśmienicie nadają się na najbardziej nasłonecznione miejsca w ogrodzie, pomiędzy 

kamienie, na skalniaki, na piaszczyste i ubogie gleby. Nie potrzebują podlewania i 

praktycznie są samowystarczalne. Np. macierzanka piaskowa, macierzanka cytrynowa, 

kocanka włoska, lawenda 



Zioła w ogrodzie- pomysły… 

Idealnie sprawdzają się pod drzewami, jako wypełnienie nierównych i mało 

żyznych miejsc. Np. kocimiętka, oregano, tymianek. Na zdjęciu kocimiętka, która 

szczelnie wypełnia rabatę założoną wokół pni. 



Zioła w ogrodzie- pomysły… 

Zioła to rośliny miododajne dla pszczół, wabiące owady i motyle, dzięki którym w 

ogrodzie jest szczególnie kolorowo. Np. hyzop, ogórecznik, tymianek, oregano. 
Ścięte zioła, pozostawione w wazonie są bardzo długotrwałą ozdobą, a ustawione 

w pobliżu miejsc wypoczynkowych odstraszają owady. Np. szałwia muszkatołowa, 

szałwia lekarska. 



Zioła w ogrodzie- pomysły… 

Mają duże właściwości zapachowe, stanowią idealną aromoterapię, która uspakaja 

i relaksuje. 

Założenie ogródka ziołowego na podwyższonej rabacie bardzo ułatwia jego późniejszą 

pielęgnację. W tym przypadku nie musimy przekopywać gruntu. Wystarczy jedynie 

przygotować odpowiedni stelaż (drewniany lub murowany) i wypełnić go żyzną ziemią. 

W przypadku uprawy ziół na podwyższonej rabacie mamy znacznie mniej pracy z 

usuwaniem chwastów. 



Zioła w ogrodzie- pomysły… 

Zioła na balkonie to dobry pomysł na to, by mieć zawsze pod ręką świeże przyprawy kuchenne. Do najczęściej 

spotykanych w uprawie ziół na balkonie należą rośliny jednoroczne, np. pietruszka naciowa, trybula ogrodowa, bazylia 

pospolita, cząber ogrodowy, koper ogrodowy, majeranek, kolendra siewna, rzeżucha, ogórecznik lekarski. Natomiast zioła 

na balkonie wieloletnie, które chętnie są uprawiane to: estragon, lawenda lekarska, lubczyk ogrodowy, melisa lekarska, 

mięta pieprzowa, rozmaryn, szałwia, tymianek. 

Zioła możemy uprawiać w stojących donicach, 

doniczkach, skrzynkach glinianych. Ich ciężar nie 

pozwoli, by przewróciły się czy spadły podczas wiatru. 

Podłoże w nich wolniej przesycha niż w doniczkach 

plastikowych. Jednak gdy nie posiadamy glinianych 

donic, równie dobrze sprawdzają się do uprawy ziół na 

balkonie drewniane skrzynki lub plastikowe pojemniki, 

które muszą mieć otwory na dnie.  
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Zioła w ogrodzie-
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Zioła w ogrodzie- pomysły… 



,,Czy wiesz co jesz? Poradnik konsumenta” Katarzyna Bosacka, Małgorzata Kozlowska-

Wojciechowska 

,,Ziołowa apteczka domowa na dziecięce choroby” Zbigniew Przybylak 

https://www.facebook.com/Sklep-Zielarsko-Medyczny-Recepty-z-Natury 

https://sekrety-zdrowia.org 

http://1000roslin.pl/jasnota-biala-kobiecy-kwiat/ 

https://www.facebook.com/wyleczsieziolami/ 

https://krakowskialarmsmogowy.pl/files/images/ck/14882713101616070935.pdf 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/e-w-zywnosci-bez-kontroli.htm 
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