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Ceai de urzica 50 gr DOREL PLANT

Urzica face parte din familia Urticaceae, fiind o
planta erbacee, perena, cu frunze opuse, lanceolate,
ascutite la varf si dintate pe margini. Atat tulpina cat
si frunzele sunt prevazute cu peri urzicatori.
Denumirea stiintifica a plantei ”Urtica” provine din
verbul latin ”urere” care inseamna ”a arde”, datorita
arsurilor care apar la atingerea atat a tulpinei cat si
a frunzelor, iar termenul ”dioica” inseamna ”doua
case” si se datoreaza faptului ca urzica are flori
unisexuat-dioice. În terapie este una din principalele
surse de fier si alte minerale esentiale organismului,
motiv pentru care, se recomanda utilizarea ei in stari
de anemie, demineralizare si convalescenta.

CONTRIBUIE LA:
Intern:
– formarea normala a globulelor rosii si a hemoglobinei
– reducerea starilor de oboseala si epuizare
– imbunatatirea tonusului si rezistentei organismului
– eliminarea lichidelor retinute in exces in corp
– detoxifierea organismului
– eliminarea tendintei de evacuare rapida a scaunului
– reducerea riscului de sangerare
– eliminarea toxinelor acumulate la nivelul pielii
– reducerea disconfortului care apare la nivelul articulatiilor
– mentinerea concentratiei normale a glucozei in sange
– mentinerea sanatatii prostatei.
Extern:
– reducerea riscului de sangerare
– reducerea disconfortului care apare la nivelul venelor hemoroidale si mucoasei anale
– mentinerea sanatatii scalpului si combaterea caderii parului.

MOD DE PREPARARE:
Infuzie: se prepara dintr-o lingura cu planta adaugata la 250 ml de apa clocotita, se mentine timp de
15 min. la temperatura camerei, apoi se strecoara si se bea pe stomacul gol. Se administreaza 3 cani
cu infuzie pe zi, cu 30 min. inainte de mese.
Extern:
– pentru reducerea riscului de sangerare se aplica local sub forma de comprese cu macerat sau cu
infuzie de planta, sau cataplasme care se obtin astfel: 1-2 linguri cu pulbere fin macinata se
amesteca cu apa calda astfel incat sa formeze o pasta care sa poata fi aplicata extern. Deasupra se
aplica un pansament ocluziv, care sa poata mentine cataplasma la locul afectat minim 3 ore
– pentru reducerea disconfotului care apare la nivelul venelor hemoroidale si mucoasei anale se fac
spalaturi locale sau bai de sezut de 3-4 ori pe zi cu infuzia sau cu maceratul obtinute din planta
– pentru mentinerea sanatatii scalpului si combaterea caderii parului se frictioneaza pielea capului si
se clateste parul cu meceratul sau cu infuzia de planta.

CONTRAINDICATII:
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– Alergie la urzica.


