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(Alchemilla vulgaris Bus.)

Pøi používání této byliny se bìžnì nevyskytují žádné alergické reakce, nebo nežádoucí vedlejší úèinky.Pøi používání této byliny se bìžnì nevyskytují žádné alergické reakce, nebo nežádoucí vedlejší úèinky.

OBSAH TINKTURY:

POUŽITÍ:

50 ml 60% lihového macerátu, získaného macerací 50 g 
usušené natì Kontryhelu /1 litr 60% alc.

3 x dennì 20 minut pøed jídlem 10 - 15 kapek. 3 x dennì 20 minut pøed jídlem 10 - 15 kapek. 3 x dennì 20 minut pøed jídlem 10 - 15 kapek. 

Vyrábí: , Prùmyslová 993, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem, sagras@sagras.cz, +420 566 550 491, +420 731 160 120

Úèinnou drogou je na� nebo listy (Herba resp. Folium alchemillae), 
obsahující 6-8 % hydrolyzovatelných tøíslovin, hoøèiny, silice, stopy 
kyseliny salicylové, vitamín C a další. Tato bylinka se vyznaèuje 
pøedevším svými protizánìtlivými, stahujícími a moèopudnými 
úèinky. Proto je jeho využití velmi široké. Používá se pøi nadýmání. 
prùjmu, bolestech bøicha, trávicích potížích, pálení žáhy, povzbuzení 
chuti k jídlu, revmatismu, cukrovce, obezitì, kožních onemocnìních 
a akné, špatnì se hojících ranách, hemoroidech a zvýšené 
krvácivosti, (napø. z nosu) atd. Z gynekologické oblasti se používá 
pøi bolestivé a nepravidelné menstruaci, v období menopauzy, 
posiluje stav ženských pohlavních orgánù, zvláštì pak dìlohy. 
Používá se pøi léèbì rùzných kvasinkových infekcí za pomoci 
sedavých koupelí, pøi zánìtech ženských orgánù , pøi rùznì bílých 
výtocích z pochvy. pøi svìdivých projevech pochvy (užívá se 
k výplachùm). Lidovém léèitelství se používá jako prostøedek 
na podporu ženské plodnosti a k zvyšování pravdìpodobnosti poèetí.
V tìhotenství pøi slabém krvácení pomáhá udržet plod zpevòuje 
podbøišek, èímž zlepšuje stav dìlohy náchylné k potratùm . Zde se 
ovšem názory liší a je proto v zájmu nastávající maminky užívání 
léèivých bylinek v tìhotenství konzultovat radìji s ošetøujícím 
lékaøem - gynekologem. Jedním z názorù totiž je, že kontryhel 
v tìhotenství pozitivnì ovlivòuje a regeneruje pohlavní orgány ženy 
a opaèným názorem je pak ten, že je v tìhotenství bylinkou 
škodlivou. A proto se jeho užívání nedoporuèuje, ba pøímo zakazuje. 
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