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Choroby układu krążenia
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poleca się stosowanie diety niskokalorycz-
nej z ograniczeniem tłuszczów, bo spadek 
masy ciała korzystnie wpływa na obniżenie 
ciśnienia krwi. Zaleca się stosowanie diety 
1500-2000 kcal, w przypadku nadciśnienia 
tętniczego – 1700-2200 kcal. Energia po-
chodząca z tłuszczów nie powinna przekra-
czać 25% wartości energetycznej diety, co 
oznacza, że należy ograniczyć tłuszcze, a 
w szczególności tłuszcze nasycone pocho-
dzenia zwierzęcego. Poleca się stosowanie 
diety DASH (szczegóły na stronie www.na-
turalniezdrowi.pl) opracowanej przez na-
ukowców z Amerykańskiego Instytutu Ser-
ca, Płuc i Układu Krwiotwórczego. Program 
ma na celu przede wszystkim obniżenie ci-
śnienia tętniczego krwi. Badania dowodzą, 
że już dwa tygodnie odpowiednio zmody-
fikowanego żywienia obniża ciśnienie o kil-
ka mm/Hg.  Bardzo ważnie jest odrzuce-
nie używek – papierosów oraz alkoholu. 

Do zachowań prewencyjnych nale-
ży także prowadzenie dzienniczka 
samokontroli: pomiarów wartości 
ciśnienia i glikemii. Zapiski takie 
znacznie ułatwią lekarzowi prowa-
dzenie dobrze dobranej terapii. 

Klasyfikacja nadciśnienia  
na podstawie ciśnienia krwi

Jest ona niezwykle istotna. To dzięki zacho-
waniom prewencyjnym jesteśmy w  stanie 
uniknąć zachorowania lub załagodzić cho-
robę. W tym wypadku bardzo duże znacze-
nie mają dieta i aktywność fizyczna. We-
dług badań aktywność fizyczna związana 

Profilaktyka
z wydatkiem kalorycznym ok. 1000 kcal na 
tydzień zmniejsza o ok. 30% ogólną umie-
ralność, natomiast ryzyko choroby niedo-
krwiennej serca zmniejsza się o 40-50%! 
Oczywiście rodzaj aktywności fizycznej za-
leży od możliwości pacjenta. Mogą to być 
marszobiegi, spacery, jazda na rowerze, 
pływanie… Wybór jest duży! Należy naj-
pierw skonsultować z lekarzem, czy można 
aktywność fizyczną podjąć oraz jaka ona 
ma być. Warto wspomnieć, że regularne 
ćwiczenia obniżają ciśnienie tętnicze krwi. 
Druga bardzo istotna kwestia dotyczy 
diety. We wszystkich chorobach układu 
krążenia zalecenia żywieniowe to odpo-
wiedni dobór produktów łatwostrawnych 
oraz technik sporządzania posiłków, które 
uczynią potrawy bardziej przyswajalny-
mi. Na choroby układu krążenia zapadają 
głównie osoby z nadwagą i otyłością, stąd 

Leczenie

Zioła stosowane w chorobach układu krążenia
Dobrze znany głóg, który możemy spotkać 
zarówno w lekach wieloskładnikowych, jak 
i w monopreparatach. Roślinne leki wspoma-
gające układ krążenia dostępne są w posta-
ci tabletek, ziół do zaparzania, czy w postaci 
płynnej (kropli i nalewek). W lecznictwie wy-
korzystuje się zarówno kwiatostan, jak i owoc 
głogu i jest to jedna z częściej stosowanych 
roślin leczniczych, szczególnie w chorobach 
układu krążenia. Działa uszczelniająco na na-

czynia krwionośne i rozszerza je, przez co ob-
niża ciśnienie, poprawia krążenie wieńcowe 
oraz zwiększa siłę skurczu serca, poprawiając 
ekonomię pracy, działa również ochronnie na 
serce. Dodatkowo działa uspokajająco, prze-
ciwutleniająco i moczopędnie. Poprawia po-
ziom lipidów i cholesterolu we krwi. 

Serdecznik, nazywany także lwim ogo-
nem, dawniej kojarzony z surowcem o dzia-

łaniu rozkurczającym układ pokarmowy, 
obecnie z  powodzeniem stosowany także 
w chorobach układu krążenia. Ziele serdecz-
nika działa antyarytmicznie, obniża ciśnie-
nie, chroni serce, wymiata wolne rodniki. 
Zwiększa wydolność mięśnia sercowego, 
zwalnia akcję serca. Szczególnie polecany 
w  stanach niepokoju, lęku, pobudliwości 
nerwowej, ponieważ działa również uspoka-
jająco. To wszechstronne działanie serdecz-
nika zostało wykorzystane w Tabletkach 
uspokajających Labofarm® oraz Tabletkach 
tonizyjących Labofarm®. Dzięki jego działa-
niu rozkurczającemu stosuje się również zie-
le serdecznika w bólach kurczowych układu 
pokarmowego, bólach menstruacyjnych, 
przy nadmiernym krwawieniu.

Znany od wielu pokoleń, a na pewno nie-
jednokrotnie stosowany na przeziębienia 
czosnek stosowany jest w leczeniu cho-
rób układu krążenia. Jest to panaceum na 

wiele dolegliwości, którego nowe działania 
stale są odkrywane. Przede wszystkim wy-
kazuje efekt przeciwbakteryjny i z tego po-
wodu nazywany jest niejednokrotnie natu-
ralnym antybiotykiem. Oprócz tego dosyć 
mocno działa hipotensyjnie, czyli obniża 
ciśnienie krwi. Skutecznie obniża poziom 
złego cholesterolu oraz ryzyko powsta-
wania blaszek miażdżycowych, chroniąc 

Leczenie farmakologiczne chorób układu 
krążenia polega zwykle na przyjmowaniu 
na stałe, o określonych porach dnia, kilku 
leków. Leków takich nie należy odstawiać 
na własną rękę, ponieważ może to się 
wiązać z niebezpiecznymi konsekwencja-
mi. Decyzje o zmniejszaniu dawek i osta-
tecznie o odstawieniu leków podejmuje 
lekarz. W  wielu wypadkach leczenie far-
makologiczne jest niestety nieuniknione. 
Warto jednak wcześniej, zwłaszcza gdy 
znajdujemy się w grupie ryzyka, sięgnąć 

„Największy zabójca XXI wieku” – tak czę-
sto w literaturze popularnonaukowej okre-
śla się choroby układu krążenia. Powodują 
one aż 52% zgonów w krajach wysokoro-
zwiniętych. Choroby serca najczęściej roz-
wijają się u osób po 40 roku życia, u któ-
rych występują czynniki ryzyka, tj. palenie 
papierosów, otyłość, zwłaszcza brzuszna, 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2. 
Bardzo ważne jest szybkie wykrycie cho-
roby, ponieważ leczenie we wczesnym 
stadium daje najlepsze wyniki i zapobie-
ga wystąpieniu powikłań. Choroby układu 
krążenia to nadciśnienie, choroba miaż-
dżycowa naczyń, choroba niedokrwienna 
serca, udar, hiperlipidemia, zakrzepica. 
Częściej na schorzenia te zapadają męż-
czyźni niż kobiety.

po leki roślinne. Stosowanie ich indywidu-
alnie lub wraz z lekami syntetycznymi na-
leży skonsultować z lekarzem lub poradzić 
się farmaceuty.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane 
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek 

niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

UKŁAD KRĄŻENIA

Kwiatostan głogu
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Tabletki 
tonizujące 
Labofarm®

Skład jednej tabletki: produkt złożo-
ny, tabletka. Jedna tabletka zawiera 0,02-0,5 mg kumaryn i nie 
mniej niż 1,25 mg flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd.
Wskazania do stosowania: Tradycyjnie jako lek wspomagają-
cy prace serca i układu krążenia (w przypadku braku obrzęków, 
zwłaszcza w okolicy kończyn dolnych, oraz kiedy stosowanie in-
nych leków nie jest konieczne).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze 
składników leku. Nie stosować z lekami obniżającymi krzepli-
wość krwi oraz u pacjentów z chorobami wątroby.

Tabletki  
z czosnku 
Labofarm®

Skład jednej tabletki: Cebule czosnku 
(Allii sativi bulbus) – 300 mg. Jedna tabletka posiada aktywność 
przeciwdrobnoustrojową powyżej 35 jednostek.
Wskazania: Tradycyjnie w profilaktyce miażdżycy, w  łagod-
nych postaciach hiperlipidemii i hipercholesterolemii, w zapo-
bieganiu starczym zmianom naczyń krwionośnych oraz w po-
czątkowym okresie infekcji górnych dróg oddechowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na czosnek.

Alliomint®

Skład jednej tabletki: 
Cebule czosnku (Allii sativi bulbus) – 
300 mg, substancja pomocnicza: Liść 
mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium). Jedna tabletka 
zawiera nie mniej niż 0,6 mg allicyny.
Wskazania: 
Lek stosuje się tradycyjnie w łagodnych postaciach hiperlipide-
mii, w profilaktyce miażdżycy oraz w profilaktyce infekcji gór-
nych dróg oddechowych.
Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku lub na 
mentol.

Hiposem®

Skład jednej tabletki: 
Nasienie kasztanowca (Hippocastani se-
men) – 340 mg. Jedna tabletka zawiera 
nie mniej niż 10 mg escyny.
Wskazania: 
Tradycyjnie w objawach przewlekłej 
niewydolności żylnej oraz żylakowatości.
Przeciwwskazania: 
Niewydolność nerek lub wątroby. Preparatu nie należy stoso-
wać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składni-
ków leku.

Zioła do zaparzania w saszetkach. Skład: 
Kwiatostan głogu (Crataegi folium cum flore) – 1,5 g

Wskazania: 
Lek tonizujący prace serca stosowany w łagodnej niewydolno-
ści wieńcowej (przejawiającej się stanami łatwego męczenia 
się), niewymagającej stosowania silniejszych leków oraz w nie-
wielkim osłabieniu mięśnia sercowego.

Przeciwwskazania: 
Dotychczas nie stwierdzono.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.

Nostrzyk żółty. Ziele to od wielu lat sto-
sowane jest w leczeniu chorób układu 
krążenia. Poprawia krążenie obwodowe, 
zmniejsza obrzęki i zapobiega tworzeniu się 
zakrzepów. Do stosowania wewnętrznego 
występuje wyłącznie jako składnik miesza-
nek. Działa silnie przeciwzakrzepowo, wyka-
zując podobny mechanizm działania jak leki 
syntetyczne. Stosowany jest w niewydol-
ności żylnej, bólach nóg, uczuciu ciężkości, 
zakrzepowym zapaleniu żył, nocnych kur-
czach mięśni, żylakach odbytu. Dzięki temu 
wielokierunkowemu działaniu nostrzyk 
znalazł zastosowanie w lekach tonizujących 
(wzmacniających) układ krążenia. Bardzo 
starą postacią leku są plastry nostrzyko-
we, które przyspieszają gojenie ran, działa-
ją przeciwzapalnie oraz zmniejszają siniaki 
i obrzęki. 

przed zawałem serca, hamuje zlepianie 
się płytek krwi. Warto poszukać i stosować 
Tabletki z czosnku Labofarm®, gdyż tzw. 
perełki z  olejkiem czosnkowym są raczej 
środkiem przeciwbakteryjnym. To niejedy-
ne zalety tej rośliny. Otóż czosnek powo-
duje łatwiejsze odksztuszanie zalegającej 
wydzieliny, więc powinien być stosowany 
w chorobach górnych dróg oddechowych 
z utrudnionym odksztuszaniem.

Kasztanowiec zwyczajny, z którego 
w lecznictwie stosuje się między innymi na-
siona, występuje w preparatach gotowych 
w  postaci tabletek, kapsułek, maści i żeli. 
Wykazuje on działanie zwiększające ela-
styczność żylną i  z  tego powodu zaleca się 
stosowanie kasztanowca w takich dolegli-
wościach, jak zaburzenia krążenia żylnego 
kończyn, żylaki odbytu, stany zapalne żył, 
zakrzepica, w profilaktyce zakrzepicy i zawa-
łu, w obrzękach kończyn, stanach zapalnych 
i alergicznych (pokrzywka, świąd). Stosować 
go można we wszelkich dolegliwościach 
związanych z zaburzeniem ukrwienia tkanek, 
które objawiają się m.in. mrowieniem, uczu-
ciem zimna, kurczami mięśni. W przypadku, 
gdy objawy choroby są już bardziej nasilone 
zaleca się stosowanie nasienia kasztanowca 
w postaci tabletek Hiposem®, gdyż żele czy 
maści mogą być już za mało skuteczne. Czę-
sto stanowią również składnik kosmetyków 
do pielęgnacji skóry naczynkowej, skłonnej 
do powstawania tzw. „pajączków”. 
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Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

www.naturalniezdrowi.pl


