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SPOSOBY NA
ODPORNO��

SYROP IMBIROWY

Spore kłącze imbiru pokrój na
cienkie plastry. Zasyp je szklanką
cukru (najlepiej brązoweg0), dodaj 3
łyżki  przegotowanej wody, łyżeczkę
octu winnego i sok z jednej cytryny. 
Całość podgrzewaj na wolnym ogniu
stale mieszając (nie dopuszczaj 
do wrzenia). Czynności wykonuj do
momentu, aż powstanie gęsty syrop.
Ostudź i pij codziennie jedną
łyżeczkę mikstury rano i wieczorem.

Do zakwasu z ogórków wrzuć
kilka ząbków czosnku i
następnego dnia wypij otrzymaną
mieszankę. Miksturę pij przez
miesiąc, potem miesiąc przerwy i
znowu miesiąc. 
Po takiej kuracji przestaniesz
łapać infekcje. 

ELIKSIR NA ZDROWIE
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Surówka z kiszonej kapusty, kiszonych
ogórków, marchewki i cebuli. Doskonały 
w smaku dodatek do obiadu. 
0,5 kg kiszonej kapusty odciśnij i drobno
pokrój. Trzy ogórki kiszone i marchewkę
zetrzyj na tarce. Cebulę pokrój w drobną
kosteczkę. Wszystko połącz w dużej
misce i skrop do smaku sokiem z
cytryny. Dodaj sos przygotowany z 2
łyżek oliwy, 1/2 łyżeczki cukru, soli i
pieprzu, całość dokładnie wymieszaj.
Smacznego!

Do garnka wsyp 1,5 kg brązowego
cukru, wlej 1/2 l wody i zagotuj. 
Dodaj kilogram malin. Gdy płyn
zacznie wrzeć zdejmij garnek z ognia
na 2 min i ponownie zagotuj. Powtórz 
 to kilka razy. Syrop przecedź i zawekuj. 
Maliny są bogatym źródłem witaminy
C, mają również właściwości
przeciwzapalne. W okresie jesienno-
zimowym pij sok rozcieńczony z ciepłą
wodą lub dodaj do herbaty zamiast
cukru. 

SOK MALINOWY
NA ZIMOWE
CHŁODY
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SPOSOBY NA B�L
GŁOWY

OKŁADY

Napad migreny mogą przerwać
okłady o zmiennej temperaturze. 
Do czoła przyłóż zimny kompres 
i jednocześnie bardzo ciepły 
na kark. Po 2 min zamień je
miejscami. Czynność powtórz 6
razy.  Bardzo skuteczne są również
okłady z kapusty włoskiej lub
młodej. Liść  schłodź w lodówce i
lekko rozbij z tłuszczykiem. Połóż
na czoło. 

Bóle głowy bywają skutkiem
niedostatecznego nawodnienia
organizmu. Jeżeli uzupełnisz 
ten niedobór jest duża szansa, 
że dolegliwości miną. 
Wypij 3-4 szklanki wody. 
Jeżeli to możliwe odpocznij
chwilę w cichym miejscu.

NAWADNIANIE
ORGANIZMU
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Gdy czujesz, że zbliża się atak
migreny weź gorącą kąpiel lub
zanurz dłonie w ciepłej wodzie.
Ulgę przyniesie również
moczenie nóg przez 10 min w
bardzo ciepłej wodzie, a
następnie zanurzenie ich na
moment w zimnej wodzie.
Czynność powtórz kilka razy.
Woda relaksuje mięśnie i wpływa
kojąco na przemęczone ciało. 

Opuszkami środkowych palców
obu rąk uciskaj skórę głowy, 
miejsce po miejscu od linii
włosów aż do czubka głowy. W
ten sam sposób wymasuj
kciukami tylną część czaszki. Gdy
dopadnie Cię migrena wetrzyj w
skórę skroni i karku olejek do
masażu z dodatkiem olejku
lawendowego oraz olejku z mięty
pieprzowej.

MASAŻ
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SPOSOBY NA B�L
PLEC�W I  KARKU

OKŁADY
Ból pleców możesz złagodzić za pomocą
gorących okładów. Ciepło rozgrzewa
tkanki bezpośrednio pod skórą. Krew
szybciej dociera do bolących miejsc
powodując ich lepsze dotlenienie. Do
bawełnianego woreczka wsyp nasiona
gorczycy białej (ok. 15 dag). Zszyj i
podgrzej woreczek na kaloryferze.
Przyłóż go do stawu i owiń bandażem.
Pozostaw nawet na 6 godzin. 

Nieprawidłowa postawa ciała to jedna z
najczęstszych przyczyny bólu karku.
Odpoczynek i masaż z dodatkiem olejku
geraniowego lub eukaliptusowego złagodzi
ból. Znieczulająco działa również
smarowanie karku olejkiem z dziurawca.
Kwiaty dziurawca zalej oliwą, zakręć słoik i
odstaw w ciemne miejsce na 2 tygodnie. 
Odcedź oliwę i gotowy olejek przelej do
butelki.

KOJĄCY MASAŻ
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Osoby cierpiące na nadciśnienie powinny
unikać potraw bardzo tłustych, słodyczy
oraz alkoholu. Podstawę diety powinny
stanowić warzywa i owoce, produkty
pełnoziarniste oraz pokarmy zawierające
nienasycone kwasy tłuszczowe (np. tłuste
ryby czy przetwory mleczne). Z mięs
najbardziej zalecane są te chude. Dzienna
dawka kawy nie powinna przekraczać 3
filiżanek. Jedzenie znaczących ilości czosnku
przyczynia się do obniżenia ciśnienia. 

Regularny ruch wpływa nie tylko na
redukcję masy ciała, która jest jedną
z przyczyn nadciśnienia, ale 
w dłuższym okresie czasu również
na obniżenie ciśnienia. Wskazane są
niezbyt forsowne ćwiczenia np.
spacery, jazda na rowerze czy
pływanie. Przy nadciśnieniu
pomocna może być również joga,
jednak należy zadbać o ćwiczenie jej
pod okiem instruktora.

SPOSOBY NA
NADCI�NIENIE

DIETA �WICZENIA
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TERAPIA
ZIOŁOWA

Zabiegi akupunktury mogą wpłynąć
na obniżenie zarówno skurczowego,
jak i rozkurczowego ciśnienia
tętniczego. Ciekawy eksperyment
został przeprowadzony w
Niemczech. Pacjentów chorujących
na nadciśnienie podzielono na 2
grupy, z których jedna otrzymywała
lek obniżający ciśnienie, u drugiej
zaś stosowano zabiegi akupunktury.
Akupunktura spowodowała
znamiennie większą redukcję
ciśnienia tętniczego niż
farmakoterapia.

Przy niewielkim nadciśnieniu
pomocne bywa picie herbaty 
z głogu lub mniszka lekarskiego.
Skuteczna jest również domowa
mieszanka z kwiatów i liści głogu,
ziela jemioły morszczyny,
skrzypu, owocu róży, korzenia
kozłka, kwiatu bzu i liści ruty.
Proporcje: łyżeczka ziół na
szklankę wrzątku. 

10
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PRZEPIS NA
PASTYLKI NA

KASZEL

S T O S O W A N I E

P R Z Y G O T O W A N I E

Zmiel 10 dag orzechów włoskich.
Wymieszaj je z 3 łyżkami gęstego
miodu, sokiem z 2 cytryn  oraz  2
łyżkami oleju. Uformuj małe kuleczki. 

D Z I A Ł A N I E

Kiedy doskwiera Ci ból gardła
ssij po jednej  pastylce kilka razy
dziennie. 

Łagodzą ból i suchość w gardle.
Niwelują suchy kaszel i chrypkę. 

1 1



PRZEPIS NA
NALEWKĘ Z
POKRZYWY

S T O S O W A N I E

P R Z Y G O T O W A N I E
Zbierz kilka garści małych liści
pokrzywy, umyj je i ułóż w słoiku.
Zalej czystą wodą, tak by przykryła
liście. Szczelnie zamknij i zostaw w
chłodnym miejscu na 2 tygodnie. Po
tym czasie przelej do butelki. 

D Z I A Ł A N I E

Pij po małym kieliszku 2 razy 
w tygodniu. 

Nalewka wzmacnia i przyspiesza
porost włosów, leczy trądzik oraz
pomaga usunąć toksyny z organizmu.
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R O Z D Z I A Ł

U R O D A
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WŁOSY

SPOS�B NA L�NIĄCE
WŁOSY

Po umyciu w wilgotne włosy wetrzyj 
za pomocą frotowej ściereczki szklankę
pełnotłustego mleka. Zostaw na około
15 min. Spłucz letnią wodą. 
Po kilku zabiegach włosy staną się
jedwabiste i uzyskają naturalny blask. 

Rozgnieć banana i dodaj łyżkę
miodu. Zmocz włosy i dokładnie
wmasuj odżywkę. Owiń głowę
folią i ręcznikiem. Po 30 min umyj
włosy szamponem. Banan i miód
działają nawilżająco oraz nadają
połysk strukturze włosa. 

MASKA DO SUCHYCH
WŁOS�W
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Gdy dokucza ci łupież sięgnij po
domową nalewkę z cebuli. Obraną,
drobno pokrojoną cebulę zalej
połową szklanki czystej wody.
Odstaw na 2 tygodnie w ciepłe
miejsce, po czym wlej do butelki.
Przed każdym myciem włosów
natrzyj skórę głowy otrzymaną
miksturą i odczekaj 20 min. Nalewka
odkaża skórę, wzmacnia cebulki
włosów i wyraźnie zmniejsza łupież. 

Jednym z najlepszych sposobów
na wypadające włosy jest domowa
maseczka. Wymieszaj żółtko z
łyżką oleju rycynowego, łyżką
miodu i sokiem z połowy cytryny.
Nałóż maseczkę na włosy i
przykryj czepkiem. Trzymaj jak
najdłużej (nawet całą noc).
Powtarzaj kurację raz w tygodniu.
Po kilku takich zabiegach włosy
stają się mocniejsze i gęściejsze. 

SPOS�B NA
WYPADANIE
WŁOS�W
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TWARZ

SPOS�B NA
PRZEBARWIENIA

Jednym z najlepszych domowych
sposobów na plamy pigmentacyjne jest
maseczka z pietruszki.
Zetrzyj pietruszkę na drobnej tarce,
dodaj łyżkę soku z cytryny oraz łyżkę
kwaśnego mleka. Nałóż na
przebarwienia i spłucz po 20 min.
Maseczkę stosuj 3 razy w tygodniu
przynajmniej przez 2 miesiące.

20-minutowa maseczka ze startej
cebuli połączonej z łyżeczką miodu 
i 2 łyżeczkami otrębów owsianych 
 oczyści tłustą cerę i usunie nadmiar
łoju. Stosuj 2 razy w tygodniu. Przy
zmianach ropnych pomagają
półgodzinne okłady z gazy
namoczonej sokiem z gotowanej
cebuli. Taka kuracja pozwala
uniknąć blizn po wypryskach.

SPOS�B NA TRĄDZIK
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Spierzchnięte usta stanowią problem nie
tylko jesienią i zimą, może Cię to spotkać
o każdej porze roku.  Na szczęście znamy
kilka domowych sposobów, które z
pewnością  będą pomocne.
Na usta nałóż niewielką ilość miodu. Zliż
go po upływie 15-20 min. Kolejnym,
równie skutecznym sposobem jest
posmarowanie warg gęstą śmietanką
zawierającą min. 36% tłuszczu.

Aby skóra szyi szybko nie zwiotczała
stosuj oliwne okłady. 
3 łyżki oliwy podgrzej w rondelku,
dodaj 3 rozgniecione kapsułki witaminy
A+E. Umocz gazę w ciepłej mieszance i
obłóż szyję. Dodatkowo owiń ją
ręcznikiem. Odczekaj 20 min. Okłady
stosuj 2 razy w tygodniu.

SPOS�B NA
JĘDRNĄ SZYJĘ
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Oczyszczanie i tonizacja cery jest
bardzo ważna. Dzięki temu
przepisowi możesz stworzyć swój
własny tonik bez zakupów 
w drogerii. 
Skórki z 2 pomarańczy, 2 cytryn i
2 grejpfrutów zalej 2 szklankami
wody mineralnej. Zostaw na 14
godzin, następnie odcedź. Do
płynu dodaj 2 łyżki octu
jabłkowego lub wódki. Przelej do
butelki i przechowuj w lodówce. 

Codziennie wieczorem smaruj
skórę wokół oczu cienką warstwą
oliwy z oliwek. Możesz też
przykładać nasączone nią kawałki
gazy (ma to działanie
przeciwzmarszczkowe).
Podpuchnięcia znikną jeśli wacik
umoczysz w schłodzonym soku z
zielonego jabłka i przyłożysz pod
oczy na przynajmniej 5 min.  Na
sińce pod oczami skutecznie
działają plastry świeżego ogórka.

OKOLICE OCZU
NA 5

PRZEPIS NA
OCZYSZCZAJĄCY
TONIK



DŁONIE
PRZEPIS NA BALSAM
DO RĄK

Szorstkie dłonie są skutkiem nie tylko
mrozu, ale również braku codziennej
pielęgnacji. W takiej sytuacji zastosuj
domowy krem.  Ugotuj 2 ziemniaki i
rozgnieć za pomocą widelca Dodaj
łyżkę gliceryny, łyżkę oleju i łyżkę
wywaru z ziemniaków. Mieszaj tak
długo aż powstanie gęsta masa o
gładkiej konsystencji. Uzyskany krem
wetrzyj w dłonie i załóż bawełniane
rękawiczki.  Po godzinie zmyj krem. 

2 łyżki siemienia lnianego zalej
litrem wody. Gotuj na wolnym
ogniu przez 2o min. Odczekaj
chwilę i gdy mikstura osiągnie
temperaturę pokojową zanurz
dłonie. Taka kąpiel nawilża skórę 
i koi podrażnienia. 

KĄPIEL
WYGŁADZAJĄCA
DŁONIE
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STOPY

PORADY NA
ZMĘCZONE STOPY

Ugotuj litr obierek z ziemniaków i
lekko je ostudź. Gdy będą jeszcze dość
ciepłe wsyp je do średniej wielkości
miski. Następnie włóż do niej stopy i
ugniataj obierki aż całkowicie
wystygną. Zabieg nawilży i przyniesie
ulgę zmęczonym stopom.

Pęcherze są częstą pamiątką po
balu czy długich wycieczkach
górskich.  Łatwo pozbędziesz się
ich używając okładów z żytniego
lub razowego chleba
zagniecionego z niewielką ilością
wody i odrobiną mąki
ziemniaczanej. Kompres możesz
zostawić na noc mocując go za
pomocą plastra.

SPOSOBY NA
PĘCHERZE
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Doskonałym lekarstwem na grzybicę
stóp jest zwykły ocet.  Szklankę octu wlej
do miski z wodą i na kilka minut zanurz
w niej stopy. Taką kurację stosuj 3 razy
dzienne przez kilka dni. Aby wzmocnić
działanie możesz też przecierać
problematyczne miejsce wacikiem
nasączonym octem.

Aby wyleczyć popękane pięty
wystarczy znać te kilka sposobów. 
Przed snem rozgnieć 3 kapsułki
witaminy A+E i wetrzyj w popękane
pięty. Na noc załóż bawełniane
skarpetki. Kolejnym sposobem są
okłady z wazeliny. Stopy posmaruj
grubą warstwą wazeliny, owiń folią i
załóż ciepłe skarpety. Okład zostaw na
noc. Rano zrogowacenia usuń
pilnikiem. Powtarzaj min, przez 3 dni.

SPOS�BY NA
POPĘKANE
PIĘTY

21
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NIEZAWODNY
SPOSÓB NA
CELLULIT

S T O S O W A N I E

P R Z Y G O T O W A N I E

Łyżkę soli morskiej rozpuść w litrze
wody i namocz w niej spodenki
kolarki i je wyciśnij.

D Z I A Ł A N I E

Namoczone spodenki załóż
podciągając ponad talię. Na nie włóż
suche, najlepiej nieprzylegające do
ciała spodnie. Po 15 min zdejmij
spodenki i spłucz.

Każdy ruch w tym stroju to naturalny
peeling  pobudzający mikrokrążenie
krwi oraz usuwa warstwę rogową
naskórka. 
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R O Z D Z I A Ł

P O R A D Y
G O S P O D A R C Z E
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PRZEPISY NA
MASEŁKA ZIOŁOWE 

KOPERKOWE

Pęczek koperku posiekaj i utrzyj z 2
kostkami miękkiego masła. Dopraw
do smaku szczyptą soli i pieprzu.
Masełko koperkowe idealnie
sprawdza się w towarzystwie mięs,
ryb, ziemniaków czy grzanek.

Połowę kostki miękkiego masła
wymieszaj z 6 czubatymi
łyżeczkami ziół (np. bazylii, natki
pietruszki, oregano). Dopraw
posiekanym ząbkiem czosnku,
solą i pieprzem. Masełko z
mieszanką ziół idealnie sprawdza
się do kanapek, wędlin, jajek,
warzyw czy sosów. 

Z MIESZANKĄ ZI�Ł
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SPOSOBY NA
PIELĘGNACJĘ

KWIAT�W 
Gdy wokół roślin krążą drobne muszki rozsyp w donicy nieco ugotowanych
liści czarnej herbaty. Po kilku dniach po insektach nie będzie już śladu. 

Fusy z kawy, popiół z drewna lub wyparzone liście czarnej herbaty mogą być
dobrym nawozem. Warto dodawać je do ziemi, w której rosną kwiaty. 

Jeśli twoje rośliny doniczkowe słabo rosną  do wody, którą je podlewasz dodaj
nieco drożdży. 

Liście roślin doniczkowych staną się błyszczące gdy od czasu do czasu
spryskasz lub przetrzesz je rozcieńczonym piwem. 
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SPOSOBY NA PLAMY

Trawa - plamy znikną jeśli wetrzesz w nie mieszankę octu winnego i soli. Po 30
min usuń papkę szczoteczką. Zabrudzenia możesz też przetrzeć 70%
alkoholem.

Soki - plamę spłucz  zimną wodą i namocz w kefirze lub maśle.

Lody -  zabrudzenie zwilż wodą gazowaną a następnie upierz używając
proszku do prania. 

26
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Brudne miejsca na dywanie posyp solą
kuchenną. Zmieć po 15 min. 
Po plamach nie będzie śladu. 
Przy bardziej uporczywych
zabrudzeniach pomaga rozpylenie płynu
do mycia szkła.

Np. z oleju, masła czy smaru.
Na początku zapierz nacierając plamę
płynem do prania (lub mycia naczyń). 
Jeśli poplamionej tkaniny nie można
moczyć posyp absorbentem czyli np.
mąką ziemniaczaną, która wchłonie
tłuszcz. Następnie wyszczotkuj lub
odkurz proszek. Czynność powtarzaj
do skutku.

TŁUSTE PLAMY
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PLAMY NA
DYWANIE



SPOSOBY NA
ŁADNĄ BIŻUTERIĘ

Złoto - umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem szarego mydła i sody oczyszczonej (łyżeczka
na litr).  Wypłucz i na kilka minut zanurz w denaturacie. Na koniec dokładnie wypoleruj.

Srebro - plastikową miseczkę wyściel podwójną warstwą foli aluminiowej. Wlej litr wody
z 5 łyżeczkami rozpuszczonej soli kuchennej. Zamocz umytą wcześniej wodą z mydłem
biżuterię. Gdy czarny nalot zniknie, opłucz i wysusz.

Perły i masa perłowa - umyj ciepłą wodą z mydlinami i opłucz. Czyste perły skrop oliwą 
i wypoleruj używając wełnianej szmatki.

Bursztyn - wyczyść papką z kredy i denaturatu. Wypoleruj za pomocą oliwy i  irchowej
ściereczki.
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Pasta do zębów ma wiele
nieoczywistych zastosowań. Jednym
z nich jest używanie jej do
czyszczenia białego obuwia. Nałóż
trochę nieżelowej pasty i poszoruj
chwilę białe części sportowych
butów. Następnie przetrzyj je
wilgotną ściereczką.  Pasta do zębów
dobrze sprawdzi się również przy
czyszczeniu przypalonych miejsc na
spodzie żelazka, kurków kranów,
pryszniców czy srebrnej biżuterii. 

Połówkę cytryny wetrzyj w
powierzchnię deski. Po chwili
wypłucz ją w ciepłej wodzie.
Kwasek cytrynowy w naturalny
sposób usuwa zabrudzenia i
wydobywa zapachy.  Sok z cytryny
dodany do prania wybieli tkaniny a
wyciśnięty wprost do zlewu sprawi,
że nie będą się z niego wydobywać
żadne nieprzyjemne zapachy.

ABY OD�WIEŻY�
DESKĘ DO
KROJENIA
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BIAŁE BUTY JAK
NOWE



SPOS�B NA
PLANOWANIE
WYDATK�W

Spisywanie codziennych wydatków z pewnością ułatwi kontrolę domowego
budżetu.  Wypełnianie prostej tabeli daje szybką odpowiedź na pytanie na co
najczęściej i najwięcej wydajesz oraz pozwala wygenerować konkretne
oszczędności. 
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Zrealizowano w ramach projektu „Zbajtowani do działania” dofinansowanego
ze środków m.st. Warszawy na rzecz partnerstw instytucji na rzecz rozwoju
wolontariatu.


