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                                    Az ALVEO-t alkotó gyógynövények és fő hatásaik 
 

1. Aloe Vera - Aloe 

 A „csendes gyógyító” aloint, antrachinon származékot tartalmaz, és mintegy 

200-féle hatóanyagát írták le. Adaptogén hatású, harmonizálja a szervezet működését, 

elsősorban gyulladáscsökkentő, béltisztító, antibiotikus, gombaölő és immunerősítő hatása 

van. Regenerálja a sejtek, szövetek működését. 
 

2. Benedekfű, vagy keserű bogáncs - Cnicus benedecticus 

  
Knicin keserűanyagot, illóolajat, nikotinsavat tartalmaz. Étvágygerjesztő, emésztésjavító, 

epehajtó hatása kiváló. 
 

3. Centella, vagy ázsiai centella - Centella asiatica 

 
Az indiaiak szent növénye. 

Elsősorban az idegrendszer működési zavarát rendezi. Megszünteti a fáradékonyságot, a 

depressziót. Mély, nyugodt alvást biztosít. Javítja a memóriát. Bőr- és visszérgyulladást 

csökkent, fokozza a nemi vágyat. 
 

4. Cickafark, vagy közönséges cickafark - Achillea millefolium 

 
Kék azulén tartalmú illóolaján kívül számos más hatóanyaga értékes: gyulladáscsökkentő a 

légutak, húgyutak, emésztőrendszer, a szem, a fogíny és a visszerek megbetegedései esetén. 

Vérnyomáscsökkentő, emésztésjavító, megszünteti a menstruációs zavarokat. 
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5. Csipkerózsa, vagy gyepűrózsa - Rosa canina 

 
Kiemelkedően magas C-vitamin tartalma, de vasat, magnéziumot és egyéb nyomelemeket, 

ásványi anyagokat, lecitint és vitaminokat is tartalmaz. Húgyúti gyulladásokban, bél és légúti 

fertőzésekben jótékony hatású, kiváló immunerősítő, magas vérnyomás kezelésében is 

beválik. 

 

6. Édesgyökér, vagy igazi édesgyökér - Glycyrrhiza glabra 

 
Glicirrizin hatóanyaga, 150x édesebb a cukornál. Más illóolaja, glikozidája révén nyákoldó, 

emésztésjavító, vízhajtó, vértisztító. Gyomor-bél, emésztőszervi fekélyek gyógyítására bevált. 

Belőle készül a medvecukor. 

 

7. Édeskömény - Foeniculum vulgare 

 
Anetoltartalmú illóolaja és más hatóanyagai révén szélhajtó, emésztésjavító, görcsoldó, 

féregűző, nyákoldó. Ízjavító, fűszerként is használható. 

 

8. Fahéj, vagy ceyloni fahéj -Cinnamomi cortex 

 
Illóolaját, csersavtartalmát étvágyjavítóként és emésztési betegségek kezelésére használják. 

Megszünteti a puffadást, a pangást. Jelentősen növeli a Yangot, melegít, feltölt. 
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9. Ginkgo, vagy páfrányfenyő - Ginkgo biloba  

 
Hatóanyagai fokozzák a szövetek vérellátását, tágítják az ereket, fokozzák a keringést. A 

ginkgo csökkenti az érelmeszesedés tüneteit, a fejfájást, a fülzúgást és a szédülést. 

Csökkentheti a potenciazavart. Javítja a szív és az agy vérellátását, csökkenti a 

vérrögképződési hajlamot, fokozza a memóriát, növeli a koncentrációs és a tanulási 

képességet. Megszünteti a hasmenést, javítja a légzésfunkciót. 
 

10. Ginzeng - Panax ginseng 

 
Ginzenozid tartalmánál fogva ez a „királyi gyógynövény”: panax, a mindent gyógyító. Erős 

Yang hatású, erősít, feltölt. Idegerősítő, fokozza az agyműködést. Gyulladáscsökkentő, 

immunstimuláns. Fokozza a libidót és a nemi potenciát, megszünteti a nemi működések 

zavarait. Szabályozza a vérnyomást, az alacsonyt növeli, a magasat csökkenti, jó hatású 

emésztési, izületi problémák esetén, megszünteti a hajhullást. 
 

11. Ginzeng - szibériai ginzeng – Eleuterococcus 

 
Ld. Fenn. Ugyancsak erősítő hatású fáradtság, kimerültség esetén, kiegyensúlyozó hatása van 

keringési és vérnyomásproblémák esetén. 
 

12. Golgotavirág - Passiflora alba 

 
Hatóanyagai révén elsősorban idegnyugtató, csökkenti a stresszt, szorongáscsökkentő hatása 

van. Gyulladáscsökkentő, görcsoldó hatása is jelentős. 
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13. Hólyagmoszat, vagy barna alga - Fucus vesiculosus 

 
37-féle ásványi anyagot, nyomelemet tartalmaz szerves kötésű, jól hasznosuló formában. A 

szervezet sav-bázis háztartását szabályozza, lúgosít. Krómtartalma csökkenti a 

vércukorszintet. Serkenti a pajzsmirigy működését, csökkenti a túlsúlyt, jól alkalmazható bőr-

, köröm-, hajproblémák esetén. 

 

14. Ír moszat, vagy vörös alga - Chondros crispus 

 
Ld. Hólyagmoszat. Gazdag ásványi anyag kincse látja el, tölti fel a szervezetet. Elsősorban a 

kiválasztó szerveket, a vesét és a beleket stimulálja. 

 

15. Kakukkfű, vagy kerti kakukkfű - Thymus serpyllum 

 
Cimoltartalmú illóolaja légúti és bélrendszeri gyulladásokban, szénanátha estén használható. 

Hörgoldó, köhögéscsillapító hatású, asztmás rohamban is terápiás értékű. Kiváló izületi 

panaszok esetén, bélféregűzésre is alkalmazható. 

 

16. Kardamom, vagy malabari kardamom - Cardamomi fructus 

 
Ízanyagai miatt emésztésjavító, fűszerként is használható, gyomorerősítő, szélhajtó, puffadás 

ellenes szer. Javítja a szívműködést, köhögéscsillapító hatása is van. 
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17. Réti, vagy vörös here - Trifolium pratense 

 
Kéksavglikozidája, vitaminjai, krómtartalma révén kiválóan alkalmazható emésztési 

problémák esetén, gyulladáscsökkentő izületi fájdalmakban, szabályozza, csökkenti a 

vércukorszintet. Immunstimuláns hatása révén daganatmegelőző hatása van, segít tüdő-, vese-

, máj- és bőrgyulladások esetén. 

 

18. Levendula, vagy közönséges levendula - Lavandula vera 

 
Illóolaja idegnyugatató, stresszoldó hatású, de görcsoldó, emésztésjavító hatása is jelentős. 

Illatszerként is felhasználják. 

 

19. Lucerna, vagy takarmánylucerna - Medicago sativa 

 
Enzimjei, vitaminjai, ásványi anyagai révén remek máj- és vértisztító. Szabályozza sav-lúg 

háztartást. Magas klorofill tartalma segíti a szövetek oxigénellátását, emésztésjavító, 

csökkenti a puffadást, javítja a tápanyagok felszívódását. Gyulladáscsökkentő és 

méregtelenítő hatású. Fokozza az erőnlétet, sportolóknak is kiváló. Izületi és légúti 

gyulladásokban, asztmában, szénanátha esetén is felhasználható.  

20. Meggy, vagy kései meggy - Cerasus vulgaris 

 
Termése különösen gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, flavonoidokban. Elsősorban 

vízhajtó, vértisztító hatása miatt értékes. 
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21. Paprika, vagy cserjés paprika - Capsicum annuum 

 
Kapszaicin, valamint gazdag vitamin és ásványi anyag tartalma révén kiválóan fokozza a 

koszorúsér- és hajszálérkeringést, jól használható izületi gyulladások esetén is. Külsőleg 

alkalmazva csökkenti a hajhullást. 

 

22. Paullinia cupana – Guarana 

 
Koffein, guaranin, szaponin, stb. tartalmánál fogva élénkít, hasonló élvezeti értéke van, mint a 

kávénak. Csökkenti és megszünteti a migrénes fejfájást, de kiváló hasmenés esetén is.  

 

23. Salamonpecsét, vagy fürtös, szagos salamonpecsét - Polygonatum odoratum Druce 

 
Glikozidái fokozzák a vese- és szívműködést, így méregtelenítő hatása van. Kiüríti a 

vizenyőket, fokozza szívizom tónusát, csökkenti a vérnyomást. Élénkít, fokozza az erőnlétet, 

javítja a hangulatot. 

 

24. Sédkender - Eupatorium cannabinum 

 
Illóolaját, glikozidáit jól használhatjuk a szervezet méregtelenítésére vesetisztító és epehajtó 

hatása miatt. Enyhe hashajtó hatása is van, májbetegségekben is alkalmazható, 

immunrendszeri stimulációra alkalmas allergiás és daganatos betegségekben is. 
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25. Tárnics, vagy sárga tárnics, epefű - Gentiana crutiata 

 
Glikozidái révén elsősorban étvágy- és emésztésjavító hatását írták le, segíti az 

epekiválasztást, csökkenti a bélrenyheséget, a puffadást. Tisztítja a veséket, megindítja a 

menstruációs vérzést. 

 

26. Zsurló, vagy téli, mezei zsurló - Equisetum arvense  

 
Kovasav tartalma, keserűanyagai révén elsősorban vízhajtó, vesetisztító hatású, kihajtja a 

szervezetből a felesleges vizet, így használható narancsbőr esetén is. Izzasztó és 

vérzéscsillapító hatású, de bőr-, köröm- és hajproblémák kezelésére is alkalmazható. Izületi, 

reumás panaszok, mozgásszervi problémák megoldására használhatjuk. 

 


