Āíslo 6

Āerven 2018

25

Levandule, krásná a voěavá, také léĀí
Levandule je nejen krásná a obdaĢená výraznou a nezamďnitelnou vĪní.
Je to také bylina se širokou škálou relaxaĀních a léĀivých vlastností, které
lidstvo oceěuje už po mnohá tisíciletí.
O léĀivých schopnostech levandule se
ví již od starovďku. Naši pĢedkové ji
užívali jako lék na rĪzné neduhy a za
tím úĀelem ji také pďstovali. ġímský
váleĀník a Þlozof Plinius Starší (23 –
79 n. l.) ve své encyklopedii Historia
Naturalis pĢisuzuje levanduli úĀinky
proti bolestem hlavy a pĢi menstruaĀních potížích, proti žaludeĀním nevolnostem, bolestem ledvin, vodnatelnosti a také na hmyzí bodnutí.
ġímský lékaĢ Galén (129 – 199 n.
l.) zahrnul levanduli na seznam protijedĪ, a to zejména proti hadímu
uštknutí. V jeho dobď byla podávána
ve vínď také proti bolestem bĢicha a
jako úĀinné diuretikum.
Perský lékaĢ Avicenna (Ibn Sina,
980 -1037) zmínil levanduli ve svém
díle Canon Medicínae. Uvedl nďkolik
receptĪ s použitím esenciálního oleje
destilovaného z rostliny.
Levandule patĢila i mezi léĀivé byliny, které nesmďly chybďt v klášterních zahradách, a o jejich vlastnostech a úĀincích psali již od stĢedovďku známí bylinkáĢi a léĀitelé ve
svých herbáĢích. Nejvíce se levanduli vďnovala nďmecká kĢesĨanská mystiĀka, pĢírodovďdkynď, lékaĢka, zakladatelka kláštera Rupertsbergu u
Bingenu, abatyše Hildegarda z Bingenu (1098 – 1179) ve své encyklopedii léĀivých léĀivých bylin Liber
simplic is medicinae, pozdďji zvané
Physica. Charakterizuje levanduli jako horkou a suchou. Podávána
ve vínď Āi medu a vodď údajnď zmírěuje bolest v játrech a na plicích.
Jinde v textu Hildegarda uvádí, že
levandulové aroma zabíjí vši a zahání všechny zlé bytosti. V ÿechách
proslavený lékaĢ a botanik italského
pĪvodu Petr OndĢej Matthioli (1501
– 1577), který pĪsobil i v Praze, ve
své knize HerbáĢ neboli BylináĢ o
levanduli mimo jiné píše, že pomáhá „proti všem studeným neduhĪm
mozku a suchých žil Āili nervĪ, totiž
proti šlaku, závrati, padoucnici, pĢílišnému spaní, kĢeĀím, tĢesení, kontrakci Āili sklíĀení údĪ. ZahĢívá mdlý
a zastuzený žaludek, rozhání vďtry,
nutí moĀ, otevírá ucpání jater a sleziny, a tím odstraěuje žloutenku a
vodnatelnost.“

ÚĀinné látky
Levandule dokáže léĀit a uzdravovat díky úĀinné látce – silici, která
je obsažena v jejich kvďtech. Silice
neboli éterický (Āi esenciální) olej je
výraznď vonící látka, kterou se rost-

lina brání pĢed býložravci. Tato látka má však významné léĀivé vlastnosti. Nejkvalitnďjší levandulová
silice obsahuje až 60 % linalylacetátu (vonné substance) a další látky.
Využívá se nejen ve farmaceutickém
prĪmyslu pro výrobu lékĪ, ale i pĢi
výrobď kosmetiky. Silice se z kvďtĪ
získává pomďrnď složitým procesem extrakce a následné destilace
vodní parou. Tak, jako se liší druhy
levandule a jejich kultivary množstvím a kvalitou obsažených látek,
liší se i kvalita vyrábďné silice. Vliv
mají také klimatické podmínky,
ve kterých levandule roste. Proto je
na svďtovém trhu jakost silice pĢísnď kontrolována. Nejkvalitnďjší silice, pocházející z levandule lékaĢské
(lavandula angustifolia), již tradiĀnď
produkuje Francie. Vynikající silice se také získávají z levandule korunkaté (Lavandula stoechas). Pro
výrobu parfémĪ je silice získávaná
z levandule prostĢední (Lavandula
z intermedia).

Jaké potíže pomáhá léĀit
Spektrum využití levandule je skuteĀnď velice široké. MĪžeme ji úspďšnď používat nejen pro navození pĢíjemné nálady a pocitu uvolnďní, ale
najde uplatnďní i pĢi odstraěování
mnoha neduhĪ a zdravotních obtíží.
Bakteriální, infekĀní a plísěová
onemocnďní - levandule má antiseptické a baktericidní vlastnosti,
pozastavuje nadmďrný rozvoj bakteriální ßóry.
ŽaludeĀní, stĢevní a ledvinové koliky, nadýmání, menstruaĀní bolesti – pĪsobí spasmolyticky, uvolěuje
kĢece.
Zadržování vody v organismu levandule má diuretické schopnosti,
pĪsobí moĀopudnď.
Dyskineze žluĀníku – podporuje
tvorbu žluĀi a správnou Āinnost žluĀových cest.
Revmatické bolesti kloubĪ, dna,
zánďty nervĪ – pĪsobí proti bolesti,
pomáhá léĀit zánďt.
Bolesti hlavy, migrény, nervové
vypďtí, nespavost – zkliděuje, uvolěuje napďtí, pomáhá navodit spánek.
Kašel, zánďty krku a prĪdušek,
zánďty v ústní dutinď – díky antiseptickým vlastnostem urychluje léĀbu zánďtĪ.
Zánďty na kĪži, ekzémy, akné,
drobná zranďní, bodnutí hmyzem –
zmírěuje bolest, léĀí zánďt, dezinÞkuje, urychluje hojení.
Vši, svrab – pĪsobí jako repelent,
odpuzuje hmyz, a tedy i nepĢíjemné
vnďjší parazity.
Levandulový esenciální olej se také
s úspďchem používá v aromaterapii a

pĢi masážích, hlavnď pro jeho ukliděující a uvolěující úĀinky.

LéĀivé pĢípravky
Z levandule je možné pĢipravit rĪzné druhy léĀivých prostĢedkĪ, které
se hodí jak k vnitĢnímu, tak k zevnímu použití.
K vnitĢnímu použití:
ÿaj neboli nálev – 1 lžiĀku kvďtĪ
pĢelijte 250 ml vroucí vody a nechte
10 minut luhovat. Pijte 2 šálky dennď
mezi jídly pĢi trávicích potížích, zadržování vody, bolestech hlavy, nespavosti a pro uklidnďní.
Silice (éterický, esenciální olej): 5
kapek podaných na kostce cukru
zlepšuje trávení, odstraěuje nevolnosti a pomáhá pĢi plynatosti.
Tinktura – 40 kapek tĢikrát dennď
se lžicí vody pĪsobí moĀopudnď.
K zevnímu použití:
Odvar – 1 hrst kvďtĪ dejte do 1 litru
vody a vaĢte. Používejte do koupele,
pro omývání pokožky, jako kloktadlo
a pro výplachy ústní dutiny.
Zápar – 1 hrst kvďtĪ zalijte 1 litrem
vroucí vody. Nechte 5 minut luhovat.
Poté zápar pod ruĀníkem inhalujte pĢi
zánďtech horních cest dýchacích.
Olej – 1 hrst kvďtĪ vysypte do 500
ml olivového oleje a 2 hodiny zahĢívejte ve vodní lázni. Poté nechte 24 hodin
macerovat, pĢeÞltrujte a slijte do lahve. Používejte na suché ekzémy nebo
pĢi spálení pokožky sluncem. Skladujte na tmavém a chladném místď.
Tinktura – na nemocné klouby, revmatismus, zánďty nervĪ (100 g levandulových kvďtĪ zalijte 500 g lihu a nechte dva týdny macerovat. Každý den
výluh protĢepte. Nakonec jej sceĊte
do vďtší sklenice a nechte 24 hodin
usadit. Poté Āistou tinkturu slijte
pĢes pláténko. Skladujte na tmavém
a chladném místď.
Levandulová mast – 1 hrst levandulových kvďtĪ, 300 g banického
másla nebo lékaĢské vazelíny, 30 g
vĀelího vosku. Ve vodní lázni nechte
rozpustit banické máslo se vĀelím
voskem a pĢidejte kvďty. ZahĢívejte a míchejte asi 10 minut tak, aby
teplota nepĢekroĀila 80 stupěĪ C.
Odstavte a nechte 24 hodin stát.
Druhý den opďt zahĢejte do rozpuštďní a pĢeceĊte pĢes gázu. Nalijte do
nádobky s víĀkem a skladujte v tmavém a chladném místď.
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