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Biotyna

• witamina H, 

• witamina B7, 

• koenzym R. 

• Wzmacnia funkcje bariery 
ochronnej skóry,

• działa 
przeciwzmarszczkowo.

• występuje m.in.
• w wątrobie, 

• orzechach włoskich i 
ziemnych,

• mące sojowej,

• żółtku jaj,

• krabach, 

• migdałach, 

• sardynkach,

• grzybach, 

• brązowym ryżu, mące 
pełnoziarnistej, 

• szpinaku, marchwi, 
pomidorach

Objawami niedoboru biotyny są zmiany skórne – wysypki, stany zapalne, a także wypadanie 
włosów i podwyższony poziom cholesterolu oraz zmiany zapalne jelit.
Ze względu na to, że biotyna może być syntetyzowana przez florę bakteryjną, do jej niedoboru 

dochodzi bardzo rzadko, zwykle pod wpływem innych czynników niż niedobór pokarmowy (np. 
antybiotykoterapii szerokospektralnej)



Chiaprotect
• Chiaprotect to naturalny olej z nasion szałwii hiszpańskiej uprawianej 

w Peruwiańskiej Amazonii,

• znany pod nazwą „Chia”. 

• Nasiona Chia są bogatym źródłem :

• białka (budulec włosów), 

• Miedzi (prawidłowy wzrosł włosów), cynku , kompleks witaminy B (B1, 
B2, B6, B12), witaminy D (zmniejsza wypadanie włosów i stymuluje 
wzrost), witaminy E (ochrona włosów przed uszkodzeniami).

• Chiaprotect chroni skórę i włókna włosa przed niekorzystnym działaniem 
promieniowania słonecznego. 

• Tworzy na powierzchni ochronny film, który pozwala na przywrócenie 
integralności bariery naskórkowej i włókien włosów.  

• Ma zdolność zatrzymywania wody, dodatkowo ogranicza działanie 
szkodliwych czynników zewnętrznych i wpływa na ogólną poprawę 
kondycji skóry i włosów. 

• Ponadto zapobiega blaknięciu włosów podczas ekspozycji słonecznych, 
pozwala odzyskać ich naturalny blask i zapewnia odpowiednie nawilżenie 
skóry głowy.



Chlorofil

• Chlorofil A (E140, C.I. 75810, naturalna zieleń 3) 
jest używany jako barwnik w przemyśle
spożywczym do produkcji np. zup, sosów, oliwy z 
oliwek, oleju sojowego, lodów oraz
fermentowanych napojów mlecznych. 

• Został uznany za nieszkodliwy w zastosowaniach
spożywczych. 

• Rzadko spotykanym działaniem niepożądanym
chlorofilu jest uczulenie na światło.

• Jest również wykorzystywany w produktach
takich jak antyperspiranty i płyny do płukania jamy
ustnej.

• Korzystnie wpływa na usprawnienie regeneracji 
skóry.



Chrząstnica kędzierzawa
• „mech irlandzki ”

• gatunek krasnorostu,

• Występuje w północnej części Oceanu Atlantyckiego. 

• Jego irlandzka nazwa to Carrageen, co oznacza 
„skałka”.

• Mech irlandzki jest niskim, krzaczastym krasnorostem. 
Przybiera różne barwy – od głębokiej czerwieni i brązu 
do żółtej i białawej.

• Jest surowcem do produkcji karagenu (dodatku do 
żywności). 

• Bywa również stosowany w preparatach leczniczych i 
kosmetykach, np. odżywek do włosów. 

• Mech irlandzki stosowany jest również w domowym 
warzeniu piwa. 

• Dodawany jest do brzeczki podczas ostatnich minut 
gotowania. 

• Jego obecność w brzeczce zwiększa ilość osadu i 
prowadzi do wytrącenia białka, co ułatwia filtrację i 
zapobiega zmętnieniu piwa na zimno. 



Cyprys wiecznie zielony

• gatunek iglastego drzewa z rodziny
cyprysowatych. 

• Pochodzi ze wschodniej części basenu Morza
Śródziemnego (Libia, Cypr, Iran, Izrael, Jordania, 
Liban, Syria, Turcja), 

• obecnie jest uprawiany w wielu krajach świata.

• Korzystnie wpływa na wygląd cery naczynkowej.



Czerwona koniczyna
• Roślina pastewna o dużej zawartości białka i
soli mineralnych.

• Uprawiana w XI w. 

• Uprawiana na paszę.

• Roślina jadalna: jadalne są wszystkie części
rośliny (korzenie po gotowaniu).

• W medycynie ludowej była dawniej rośliną
leczniczą.

• Jej ziele i kwiatostany Herba , Flos Trifolii
pratensis zawierają glikozydy i flawonoidy. 

• Używano jej jako środka moczopędnego i
wykrztuśnego.

• Chroni przed uszkodzeniami posłonecznymi i 
zmniejsza podrażnienia spowodowane 
promieniowaniem UV.



Dziki yam
• Dziki pochrzyn

• Zastosowanie w naturalnej medycynie. 

• W przypadku kobiet często stosowana jest ona ze względu na fakt, iż ma zdolność do 
przywrócenia równowagi hormonów płciowych. 

• Leczenie objawów menopauzy. 

• Jako afrodyzjak.

• Działanie przeciwmiażdżycowe, a także pobudza przemianę materii.

• Włączenie pochrzynu w dietę poleca się także osobom zmagającym się z zapaleniem 
krtani, zaparciami, zatruciem. 

• Wspomaga odporność i może działać przeciwnowotworowo. 

• Poprawia stan skóry. 

• Pochrzyn ma zdolność do walki z nadmiernym rogowaceniem się naskórka, a także 
nawilża i uelastycznia skórę. 

• Bulwy pochrzyn wykorzystuje się w kuchni. 

• W krajach afrykańskich wchodzą one w skład wielu potraw, między innymi manioku, 
„fufu” czy platanów.

• Mieszkańcy Filipin, tak samo jak mieszkańcy Indonezji wykorzystują pochrzyn do 
przygotowania różnorodnych deserów.



Dziurawiec zwyczajny

• Zawiera
barwnik hiperycynę, pseudohiperycynę, hyperforynę
, flawonoidy (rutyna, kwercetyna), hiperozyd, 
bakteriobójcze garbniki, witaminy A i C oraz olejek
eteryczny.

• Suchy wyciąg z dziurawca uzyskany poprzez
ekstrakcję alkoholem może zmniejszać objawy
łagodnej lub umiarkowanej depresji. 

• Podczas stosowania dziurawca należy unikać światła
słonecznego, gdyż zawarta w nim hyperycyna może
spowodować reakcje fototoksyczne. 

• Nie zaleca się stosowania dziurawca u osób z 
nadwrażliwością na światło słoneczne, o jasnej
karnacji skóry, osobom intensywnie eksponującym
się na światło słoneczne lub osobom z chorobowymi
zmianami skóry. 



Guarana
• Gatunek o największej dotąd poznanej wśród roślin zdolności syntezy kofeiny,

• Zawiera jej 4 razy więcej niż ziarna kawowca. 

• Właściwości rośliny znane są od dawna ludom tubylczym Amazonii, które zażywają ją
w różnych postaciach dla podniesienia sprawności fizycznej i psychicznej w stanach
wzmożonego wysiłku.

• Gatunek odkryty został na przełomie XVII i XVIII wieku i nazwany na cześć
niemieckiego lekarza Christiana Franza Paullini.

• Indianie zamieszkujący amazońskie lasy deszczowe od tysięcy lat czerpią korzyści
zdrowotne z guarany, nazywanej przez nich "darem od Boga" czy też "eliksirem
młodości". 

• W Europie uznano te walory guarany, a niektórzy sprzedawcy reklamowali ją nawet
jako afrodyzjak. Znane są również doniesienia o wykorzystywaniu guarany w 
dorzeczu Amazonki jako środka płatniczego w handlu.

• Guarana działa stymulująco, znosi zmęczenie fizyczne i psychiczne, zwiększa
umiejętność koncentracji i zapamiętywania. 

• Działanie guarany można w pewnym uproszczeniu przyrównać do działania kawy. 
Jednak kofeina z guarany nieco wolniej się wchłania z przewodu pokarmowego, jej
działanie utrzymuje się do 6 godzin, a więc ok. 2 godziny dłużej od kawy – jest przy
tym jednak łagodniejsze, mniej intensywne. 

• Guarana wykazuje poza tym działanie antyoksydacyjne oraz przeciwbakteryjne. 

• Zmniejsza ryzyko wystąpienia zawałów i udarów. 

• Stosowana do wyrobu produktów energetycznych, preparatów przeznaczonych do 
odchudzania, piwa guaranowego i leków nasercowych.



Korzeń marchwi

• Roślina bogata w karoten, czyli prowitaminę A. 

• Redukuje nadmierne przetłuszczanie się skóry

• Przyspiesza regenerację skóry. 

• Poprawia elastyczność i wzmacnia napięcie skóry. 

• Zmniejsza zmarszczki, delikatnie je wygładza.

• Stosowana regularnie poprawia barwę skóry.



Kozieradka pospolita

• Nasiona kozieradki są pozyskiwane ze względu na dużą zawartość śluzu
polisacharydowego

• nasiona zawierają tłuszcze, saponiny steroidowe, 

• w surowcu obecne są białka roślinne, śladowe ilości olejków eterycznych, 
flawonoidy, cholina, lecytyna, witaminy PP, F, D i alkaloid trygonelina.

• Działa osłaniająco i przeciwzapalnie na błonę śluzową przewodu
pokarmowego

• zastosowany zewnętrznie również na skórę, 

• stosowany w chorobie wrzodowej i w stanach zapalnych skóry (czyraki, 
egzemy, ropnie). 

• Nasiona kozieradki mogą obniżać poziom cholesterolu i cukru we krwi.

• Kozieradce przypisuje się właściwości przeciwzapalne, żółciopędne, 
rozkurczowe, poprawiające samopoczucie, żółciotwórcze, pobudzające
wydzielanie soku trzustkowego, żołądkowego i jelitowego, wzmacniające, 
usprawniające wchłanianie pokarmów, pobudzające regenerację
wszystkich tkanek.



Krwawnik pospolity
• Olejek eteryczny (Millefolii oleum) zawiera związki azulenowe, ponadto

roślina zawiera cholinę, flawonoidy, garbniki, kwasy: mrówkowy, octowy, 
izowalerianowy, gorzki glikozyd achilleinę oraz sole mineralne (zwłaszcza
sole cynku i magnezu). 

• Przeciwzapalne, przeciwkrwotoczne, bakteriostatyczne i nieznaczne
przeciwskurczowe. 

• Ziele pobudza czynności wydzielnicze przewodu pokarmowego, wzmaga
wydzielanie soków trawiennych i żółci. 

• Dawniej sporządzano napar na krwotoki wewnętrzne. 

• Dziś ziele krwawnika stosuje się wewnętrznie głównie w zaburzeniach
żołądkowo-jelitowych objawiających się brakiem apetytu, wzdęciami, 
kurczami jelit, niestrawnością oraz, ze względu na działanie przeciwzapalne, 
w chorobie wrzodowej.

• Krwawnik można też stosować zewnętrznie w celu łagodzenia stanów
zapalnych skóry i błon śluzowych oraz na rany, aby przyspieszyć gojenie.

• Przyprawą są młode liście o gorzkawosłonym, korzennym smaku. Można
stosować jako dodatek do sosów i zup.

• Wyciąg z krwawnika dodawany jest do łagodzących i regenerujących
maseczek, kremów i płynów do twarzy. Bywa także składnikiem
szamponów i past do zębów.



Kudzu (Opornik łatkowaty)

• Wysuszone korzenie (Puerariae radix), rzadziej
kwiaty (Puerariae flos).

• Korzeń w chińskim lecznictwie jest stosowany od 
czasów starożytnych w terapii migreny, 
niewydolności naczyń wieńcowych, nadciśnieniu
tętniczym, alergii, biegunkach, w leczeniu choroby
alkoholowej, 

• również przeciw przeziębieniom, grypie, gorączce. 

• Roślina bogata w izoflawonoidy (m. in. puearynę, 
daidzeinę, daidzinę). 

• Efekt w leczeniu alkoholizmu przypisuje się daidzinie
i daidzeinie.



Kurkuma (Ostryż długi)
• Kurkuminie przypisywane jest działanie przeciwzapalne, 

• jej pochodnej – desmetylokurkuminie – działanie
antyoksydacyjne. 

• W krajach azjatyckich uważa się, że długotrwałe przyjmowanie
kurkumy zmniejsza zachorowalność na nowotwory, szczególnie
przewodu pokarmowego. 

• Przeprowadzone na zwierzętach badania wykazały, że
kurkumina hamuje wzrost guza raka jajnika.

• Alkoholowe wyciągi z kłącza kurkumy stosuje się także przy
leczeniu dolegliwości ze strony układu pokarmowego: uczucie
pełności, wzdęcia i zaparcia spowodowane niedostatecznym
wydzielaniem żółci i niedrożnością dróg żółciowych, przy
zapaleniu pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, kamicy
żółciowej, zaburzeniach trawiennych wywołanych niedoborem
żółci, w stanach atonicznych i skurczowych mięśni gładkich dróg
żółciowych oraz w pooperacyjnym zastoju żółci.



Kwiat lotosu

• Bogaty w alkaloidy i flawonoidy (kwercetynę). 

• Doskonale poprawia nawilżenie, odżywia i pielęgnuje skórę.



Lipa drobnolistna
• Środki napotne w postaci naparów szczególnie

w lekkich przeziębieniach. 

• Właściwości przeciwzapalne mogą być związane
z zawartością wszystkich wymienionych
składników (szczególnie flawonoidów i śluzu). 

• Wpływa na konsystencję krwi, obniżają
nieznacznie jej lepkość i przeciwdziałają
agregacji krwinek czerwonych.

• Znane są również właściwości lipy jako dobrego
środka uspokajającego, który znosi napięcie i
nadmierne pobudzenie układu nerwowego.



Lukrecja
• Surowcem zielarskim jest korzeń wraz z odłogami. 

• Glicyryzyna, czyli jeden ze składników aktywnych rośliny, posiada silne
własności wiązania wody w skórze. 

• Dodatkowo lukrecja ma działanie antyalergiczne, immunostymulujące, 
przeciwłojotokowe, wykrztuśne, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, 
przeciwwirusowe, moczopędne, przeciwobrzękowe, redukujące
zaczerwienienia, antyoksydacyjne i łagodzące.

• Nieznacznie podnosi również ciśnienie krwi.

• Lukrecja ma też szerokie zastosowanie w kosmetyce jako jeden ze składników
szamponów, kremów, toników czy żeli. 

• Polecana także jako środek wspomagający leczenie zmian atopowych skóry
oraz łuszczycy.

• Jako środek spożywczy lukrecja stosowana jest w przemyśle cukierniczym w 
krajach skandynawskich (słona lukrecja). 

• Cukierki produkowane z lukrecji mają charakterystyczną, ciemną lub nawet
czarną barwę.

• Lukrecja jest również składnikiem włoskiego likieru sambuca. Smak lukrecji
przypomina anyż, zatem aromaty zbliżone do likieru sambuca można znaleźć
także w tureckiej raki, w greckiej ouzo, bułgarskiej mastice (anyżowy likier) lub
francuskim pastis.



Magnolia

• Kora i pączki magnolii wielkokwiatowej, japońskiej, 
nagiej i lekarskiej mają własności lecznicze.

• Marynowane płatki kwiatowe magnolii nagiej oraz
sproszkowane liście magnolii japońskiej są używane
na Dalekim Wschodzie do przyprawiania ryżu

• Chroni przed szkodliwym działaniem
promieniowania UV, 

• redukuje podrażnienia, zaczerwienienia.

• Wspiera rozjaśnienie skóry.



Masło Shea

• olej roślinny uzyskiwany z owoców masłosza Parka. 

• W postaci świeżej, nieprzetworzonej ma 
konsystencję pasty, barwę białawą, jest niemal
bezwonny i ma bardzo słabo wyczuwalny smak.

• Kuchnia – olej jest jadalny i szeroko stosowany w 
Afryce subsaharyjskiej od co najmniej XIV wieku.

• Używany jest do smażenia oraz jako dodatek do 
wielu potraw wpływający na ich konsystencję, 
aromat i właściwości smakowe.

• Kosmetyka – masło shea jest stosowane w 
kosmetyce, jako środek nawilżający, zmiękczający
skórę, kojący, uelastyczniający, 
przeciwzmarszczkowy, chroniący przed promieniami
UV, przedłużający opaleniznę.



Morwa biała
• Pochodzi z Chin. Od dawna uprawiana w związku z hodowlą jedwabnika

morwowego. Jej liście stanowią pożywienie dla gąsienic tych owadów.

• obecnie rośnie dziko w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz na 
wyspach Pacyfiku. 

• W Europie zaczęto ją uprawiać od XI wieku.

• W Polsce występuje często, jako jedyny gatunek morwy. 

• Ze względu na fioletowo-czarną barwę owoców morwa biała bywa mylnie
brana za morwę czarną lub czerwoną.

• Liście morwy białej wykazują właściwości lecznicze. Działają stabilizująco na 
poziom cukru we krwi, ograniczając jego przyswajanie przez organizm, dlatego
mogą być polecane pomocniczo w cukrzycy typu 2 oraz przy odchudzaniu.

• Liście morwy białej zawierają także substancje o działaniu przeciwutleniającym
- m.in. kwas askorbinowy oraz flawonoidy.

• Owoce są jadalne.

• Drewno wykorzystywane jest do produkcji mebli i do wyrobów tokarskich.

• Pędy i liście zawierają hormon wzrostu - w Chinach napar podawano dzieciom
wątłym i wolno rosnącym



Oczar wirginijski

• Liść oczaru – wysuszony cały lub rozdrobniony liść

• Zawiera garbniki (elagotaniny i hamamelitany) oraz flawonoidy, kwas
galusowy i elagowy, leukoantocyjanidy oraz saponiny.

• Oczar w postaci wywaru był szeroko stosowany w tradycyjnej medycynie
ludowej Indian północnoamerykańskich, do leczenia różnych
przypadłości, m.in. obrzęków, zapaleń i narośli.

• W preparatach kosmetycznych oczar popularny jest ze względu na swoje
właściwości ściągające. 

• Podobnie jak ałun, stosowany jest do tamowania krwawienia w 
drobnych zacięciach i zmniejszania podrażnień po goleniu. 

• Oczar naturalnie używany jest w formie wywaru, stanowi popularny
dodatek do wody po goleniu.

• Destylat wodny z liści i młodych gałązek oczaru jest składnikiem farb do 
tatuażu, ponieważ zapobiega usuwaniu barwnika ze skóry.



Olej abisyński

• Olej pozyskiwany z nasion Modraka
abisyńskiego. 

• Sprawia że skóra staje się bardziej miękka, 
gładka i odżywiona. 

• Zawiera dużą ilość nienasyconego kwasu
erukowego, któremu zawdzięcza swoje
wyjątkowe właściwości pielęgnacyjne.



Olej arganowy

• Jednym z najdroższych i najbardziej cenionych olejów na świecie, zwany
jest „płynnym złotem Maroka”. 

• Rozróżnia się dwa rodzaje oleju arganowego: ciemniejszy, który może
być używany do gotowania oraz jaśniejszy – kosmetyczny.

• Olej arganowy jest wytwarzany metodą tradycyjną

• Olej arganowy ma różne właściwości medyczne, między innymi obniża
poziom cholesterolu, poprawia krążenie i wspomaga naturalną
odporność organizmu. 

• Na świecie cieszy się popularnością jako składnik wielu kosmetyków.

• Pozostałością z ziaren po tłoczeniu oleju jest gęsta pasta o 
czekoladowym kolorze o nazwie amlou, która posłodzona serwowana
jest jako dip do chleba na śniadanie w berberyjskich gospodarstwach
domowych. 

• Smak tego dipu jest bardzo zbliżony do smaku masła orzechowego.

• Berberowie wytwarzają swój własny olej służący głównie do gotowania. 
Jest bardzo drogi, można używać go oszczędniej, na przykład do 
doprawiania sałatek. Kilka kropel dodanych do potrawy na chwilę przed
podaniem nadaje daniu bogaty, orzechowy aromat.



Olej avocado • Olej z awokado produkowany jest w Meksyku, Stanach
Zjednoczonych, Izraelu, RPA i Nowej Zelandii. 

• Tłoczony jest z kremowego miąższu, a nie z pestek, jak to 
zazwyczaj odbywa się w przypadku pozyskiwania
innych tłuszczów.

• Na gorąco (rafinowany) – olej wydobywa się mechanicznie
poprzez wyciskanie, działanie sił odśrodkowych i dużego
nacisku. Potem komórki tłuszczowe są rozrywane metodami
mechanicznymi lub enzymatycznymi. Niestety ta metoda
pozyskiwania oleju pozbawia go części właściwości
zdrowotnych. Olej rafinowany ma jasną barwę i słabo
wyczuwalny smak i zapach.

• Na zimno (nierafinowany) – tłoczony na zimno metodą
tradycyjną i naturalną. Ze względu na walory prozdrowotne
uzyskanego tłuszczu jest to najlepsza metoda jego produkcji. 
Ma ciemną zielono-brunatną barwę i smaku przypomina
masło i migdały. Ze względów zdrowotnych, do celów
kosmetycznych i spożywania.

• Nawilża, wygładza, regeneruje funkcje barierowe skóry, działa
przeciwwolnorodnikowo i przeciwzmarszczkowo.



Olej kokosowy

• Olej z orzechów kokosowych,

• wygładza i uelastycznia naskórek, 
przeciwdziała przesuszeniom, nawilża i
natłuszcza.

• Wiele organizacji zdrowotnych odradza
regularną konsumpcję oleju kokosowego z 
powodu dużej zawartości nasyconych kwasów
tłuszczowych, które mogą zwiększyć ryzyko
wystąpienia chorób układu krążenia. 

• Często jest jednak podnoszony argument 
korzystnej zawartości kwasów
średniołańcuchowych (tzw. MCT) w oleju
kokosowym. 

• Jego zwolennicy argumentują, że są one 
wchłaniane bez udziału lipazy trzustkowej co 
odciąża organizm



Olej makadamia
• Bogaty w witaminy, nienasycone kwasy tłuszczowe, 

lecytynę i skwalen zawiera też od 16 proc. do 24 
proc. cennego kwasu oleopalmitynowego (unikalny
w przypadku roślin – omega-7), który występuje
naturalnie w ludzkiej skórze, zapewniając jej młody i
zdrowy wygląd. 

• Uelastycznia, regeneruje, odżywia i łagodzi. 

• Dzięki wysokiej biozgodności jest doskonale
tolerowany przez skórę wrażliwą. 

• Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości może
być z powodzeniem stosowany wspomagająco w 
przypadku leczenia blizn, oparzeń i drobnych ran.

• Olej z orzechów makadamia jest bezpieczny i
polecany kobietom w ciąży (profilaktyka i zwalczanie
rozstępów), dzieciom oraz jako skuteczny kosmetyk
łagodzący po opalaniu.

• Nawilża skórę, łagodzi wszelkie podrażnienia, 
poprawia elastyczność skóry i wzmacnia ją.



Olej sojowy

• Rodzaj oleju roślinnego wytwarzany przez
tłoczenie ziaren soi zwyczajnej.

• Wykorzystywany jest w przemyśle
spożywczym,

• kosmetycznym (zawiera spore ilości kwasu
linolowego, który przywraca skórze poziom
właściwego nawilżenia), 

• chemicznym (do produkcji lakierów i farb) 

• jako biopaliwo.





Dziękuje za 
uwagę


