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Az új szabályozásról általánosságban: 

- 2011. április 1-tıl „elvileg” megszőnt a gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású 
termék kategória. Ide korábban mintegy 370 db, OGYI-nál engedélyezett termék 
tartozott. A kényszerő átsorolást nem teszik kötelezıvé, de azokat a készítményeket, 
melyek megfelelnek az újonnan létrehozott „hagyományos növényi gyógyszer” 
kategóriának, KÖTELEZİ átregisztráltatni! A többi termék marad ezen kategórián 
belül, de új készítményt már nem lehet a jövıben gyógyszernek nem minısülı 
gyógyhatású termék kategóriába bejelenteni.  

- A gyógynövény alapú termékek új kategóriában jelennek majd meg a jövıben, melyek 
közül a vény nélküli gyógyszer és hagyományos növényi gyógyszer kategória 
esetében az illetések szakhatósági engedélyt az GYEMSZI-hez tartozó Országos 
Gyógyszerészeti Intézet Fıigazgatóság adja ki. Az eljárás bonyolult és költséges, így 
sajnos a gyógynövények élelmiszercélú felhasználása fog erısödni a jövıben (étrend-
kiegészítık, speciális tápszerek), mely számos veszélyt rejt magában.  

- Az élelmiszer kategóriában csupán regisztrálni szükséges a termékeket az Országos 
Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézetnél (OÉTI). Ennek eredményeként már 
most több mint 8000 termék szerepel ebben a kategóriában, melyek áttekintése és 
ellenırzése lehetetlen.  

 
Gyógynövény alapú termékkategóriák áttekintése: 
 

1. Gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású termékek 
 
Magyarországon már 1986 óta létezik ez a kategória, melybe azok a természetes eredető 
anyagot (növényi, állati, ásványi, vitaminok) tartalmazó készítmények tartoznak, amelyek 
bizonyítottan kedvezı biológiai hatással rendelkeznek, orvosi elıírás nélkül is alkalmazhatók 
és elıírásszerő alkalmazásuk esetén egészségi ártalmat nem okoznak.  
 
Termék-elıállításra csak elıállítói engedéllyel rendelkezı cég jogosult (az engedélyt 
GYEMSZI-hez tartozó Országos Gyógyszerészeti Intézet Fıigazgatóság adja ki) – röviden 
OGYI . 
A termék forgalomba-hozatalát szintén az OGYI engedélyezi különbözı vizsgálatok (kémiai, 
biológiai, hatástani) elvégzése után. 
A termékeken OGYI engedélyszám van feltőntetve. 
A készítmények gyógyszertárban forgalmazhatók, és rajtuk gyógyhatásra vonatkozó utalás is 
szerepelhet! 
 
Az OGYI által felállított termékkategóriák: 
 
I.A.-  Az alapanyag összetétele, annak minısége ismert,  meghatározható - A termék 
stabilitása és ártalmatlansága garantálható - Az elıállítás megfelel a higéniás    
követelményeknek -  A várt hatás irodalmi adatokkal alátámasztott. 
I.B.- Megfelel az  I.A  követelményeinek - A termék tradicionális tapasztalatok alapján, egy-
egy jól meghatározható terápiás irányban igazoltan hatékony. 
II.- Megfelel az  I.A. követelményeinek- A hatékonyság farmakológiai vizsgálatokkal igazolt. 
III.- Megfelel a II. kategória követelményeinek - A hatékonyság klinikai vizsgálatokban 
igazolt. 
 
Ide tartozó példák gyártó/forgalmazó alapján csoportosítva: 



Herbária Zrt.: Elhízás elleni, cukordiétát kiegészítı, hangulatjavító, emésztést elısegítı, 
gyermek, lady klimax filteres teakeverékek, Pannonhalmi termékcsalád, stb. (bıvebben: 
www.herbaria.hu) 
Naturland Kft.: Crategil oldat, Herpesil gél, Inno reuma krém, emésztést segítı-, nyugtató 
teakeverék, stb. (bıvebben: www.naturland.hu) 
Béres Gyógyszergyár Zrt.: Prostazyn filmtabletta, Béres Antifront kapszula és csepp 
TEVA Magyarország Zrt.: Peponen Aktív kapszula (itt átsorolás következik be a 
hagyományos növényi gyógyszer kategóriába) 
Dr Theiss Naturwaren GmbH: Lándzsás útifő szirup, Echinacea csepp.  
Bükki füvesember (Gyuri bácsi gyógyteái): Diabess Györgytea 
 

2. Gyógyszer kategória 
 
Ide tartozó alkategóriák: Gyógyszergyártásban alkalmazott egyedi hatóanyagok, vény nélkül 
kapható növényi gyógyszerek, hagyományos növényi gyógyszerek, orvosi rendelvény nélkül 
kiadható, irodalmi adatokon alapuló növényi gyógyszerek.  
Safety-efficiency-quality – azaz biztonság-hatékonyság-minıség. Minden gyógyszernek 
meg kell felelnie ezen hármas alapelvárásnak! 
 
Általános jellemzık:  
A termékekre vonatkozó forgalomba-hozatali engedélyt az OGYI adja ki. 
Minden készítményen OGYI engedélyszám látható. 
Csak patikában forgalmazhatók. 
A csomagoláson hatásirányra vonatkozó utalás feltőntethetı. 
A felhasznált növényi alapanyagok minıségének mindig meg kell felelnie a hatályos 
gyógyszerkönyvi elıírásoknak. 
 

2.1. Gyógyszergyártásban alkalmazott egyedi hatóanyagok – fitofarmakonok: 
 

Ópiát alkaloidok csoportja (morfin,kodein, papaverin) 
Ergot alkaloidok csoportja (ergokrisztin, ergotamin, ergokriptin) 
Apocinaceae alkaloidok (vinkamin-Cavinton, vinkrisztin, vinblasztin) 
Szteroidok (dioszgenin, szitoszterin) 
Digitalis glikozidok (lanatozid-C, digoxin) 
Solanaceae alkaloidok (hioszciamin, atropin, szkopolamin) 
Taxus hatóanyagai (taxol) 

 
2.2. Vény nélkül kapható növényi gyógyszerek 

 
Bármilyen gyógyszer, amely hatóanyagként kizárólag egy vagy több növényi anyagot vagy 
egy, vagy több növényi készítményt, vagy egy, vagy több ilyen növényi anyag és egy, vagy 
több ilyen növényi készítmény kombinációját tartalmazza.  
 
A termékek regisztrálása a hagyományos gyógyszerekkel megegyezı. Farmakológiai, 
farmakokinetikai vizsgálatok – engedély kiadása: Országos Gyógyszerészeti Intézet 
Fıigazgatóság (OGYI). Hosszú, költséges folyamat, csak a nagy gyógyszergyártó cégeknek 
éri meg (termékenként kb. 100 millió Ft).  
 
Termék példák:  
TEVA Magyarország Zrt.: Bilobil aktív kapszula, Revalid kapszula, Silegon drazsé. 



Béres Gyógyszergyár Zrt.: Béres Redormin filmtabletta. 
Berlin Chemie/A. Menarini Kft.: Prostamol Uno kapszula 
R.P. Scherer GmbH.: Saballo lágy kapszula 
Bionorica Gmbh.: Sinupret, Canephron, Noricaven, stb. (bıvebben: www.bionorica.com) 
 

2.3. Hagyományos növényi gyógyszer 
 

Orvosi rendelvény nélkül kiadható, egy hatóanyagot, vagy hatóanyag-kombinációt tartalmazó 
készítmény. Igazolni kell, hogy a termék, vagy a megfelelı referencia növényi gyógyszer a 
kérelem idıpontját megelızıen legalább 30 éves idıtartamon keresztül gyógyászati 
alkalmazásban volt, ebbıl legalább 15 éven át az EGT (Európai Gazdasági Térség) területén.   
Gyártásukra ugyanazon szabályok érvényesek, mint a gyógyszerekre – GMP (ennek sok, 
hazai kisebb cég nem tud megfelelni) 
Ezeket a készítményeket is a nagyobb nemzetközi gyógyszergyártó cégek forgalmazzák. 

 
2.4. Orvosi rendelvény kiadható, irodalmi adatokon alapuló növényi gyógyszer 

 
Orvosi rendelvény nélkül kiadható, egy hatóanyagot, vagy hatóanyag-kombinációt tartalmazó 
készítmény. Igazolni kell, hogy a termék hatóanyaga legalább 10 éve jól megalapozott 
gyógyászati felhasználással rendelkezik az EGT-n belül, illetve hogy a hatóanyag elismert 
hatásossággal, és elfogadható biztonsággal rendelkezik.   

 
Mindkét kategóriára (2.3., 2.4.) igaz, hogy tényleges farmakológiai vizsgálatokkal nem kell 
igazolni a hatást – elegendı a megfelelı irodalmi adat! 
Szintén engedélyezett mindkét esetben az úgynevezett egyszerősített forgalomba-hozatali 
eljárás: 

Erre akkor van lehetıség, amikor valamely növényi gyógyszer régi hagyományokkal 
rendelkezik, és hatásossága a régóta fennálló használat és a tapasztalatok alapján 
egyértelmő.  
Amennyiben bizonyítani tudjuk, hogy a termék nem ártalmas a meghatározott alkalmazási 
feltételek mellett, és a termék terápiás hatása vagy klinikai hatásossága a régóta fennálló 
használat és a tapasztalatok alapján oly mértékben valószínősíthetı, hogy a készítmény 
relatív ártalmatlansága megállapítható.  
 
A nemzetközi harmonizáció érdekében az Európai Unió az Európai Gyógyszerértékelı 
Ügynökség keretén belül létrehoztak egy a hagyományos növényi gyógyszerekkel 
foglalkozó szakbizottságot (HMPC), mely „Pozitív listák”, monográfiák (hatásirány és 
dózisok megadásával) összeállítja azon gyógynövényekrıl, melyek szerepelhetnek a 
hagyományos növényi gyógyszerekben.   

 
Hagyományos növényi gyógyszerek, példák:  
 
Phytotec Hungária: Sedacur Forte bevont tabletta, Remotiv extra filmtabletta.  
Dr. Willmar Schwabe: Kaloba cseppek 
Walmark: Arthroherb filmtabletta, Walbenosen bevont filmtabletta 
Egyéb, EU-ban regisztrált termékekrıl:  
http://www.lakemedelsverket.se/english/product/Natural-remedies/Authorised-registered-
products/Registered-Traditional-Herbal-Medicinal-Products/ 
 

3. Élelmiszer kategória 



 
3.1. Étrend-kiegészítık 
A hagyományos étrendet kiegészítı élelmiszer, mely koncentrált formában tartalmaz 
tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkezı anyagokat, 
egyenként vagy kombináltan. 
Lehet kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, 
csepegtetıs üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma. 
A termékekben vitaminok, ásványi anyagok (tápanyagok), illetve növényi 
(gyógynövények) és állati (pl: halolaj) eredető egyéb anyagok találhatók.  
 
A hatóanyagok maximalizálásának és minimalizálásának általános elve:  
a) Vitaminok és ásványi anyagok max. koncentrációja: általánosan elfogadott tudományos 
adatok alapján és kockázati becsléssel. 
b) Kalkulálni kell a vitamin és ásványi anyag egyéb élelmiszerekbıl történı bevitelével is! 
Az összetevıként megadott vitaminnak, illetve ásványi anyagnak jelentıs mennyiségben - 
a napi ajánlott bevitel legalább 15%-ában - kell jelen lennie az étrend-kiegészítı gyártó 
által javasolt napi adagjában. 
 
Az étrend-kiegészítık elıállításának elınyei és hátrányai:  
 
Elınyei 
- Viszonylag egyszerően regisztrálhatók (nem kell OGYI engedélyeztetés!) 
-  Élelmiszer-gyártási körülmények között állítható elı (nem kell GMP!) 
- Elıállításuk nemzeti szabályozás alá esik 
- A termékek szabad áramlásának EU elve alapján bármelyik tagállamban egyszerősített 

eljárással (notifikálással) bevezethetıek 
 

Hátrányai 
 
- Hatásra vonatkozó utalás  korlátozott mértékben tüntethetı csak fel a terméken 
- A felhasználható összetevık listája (pl. gyógynövény fajok) nem tisztázott, sem EU, sem 
hazai szinten 
- A termékek szabad áramlására hivatkozva nagytömegő, esetleg értéktelen termék 
áraszthatja el a hazai piacot 
 
Az étrend-kiegészítıkön feltőntethetı javallatok: 
Táplálkozási értékre vonatkozó javallat: állítás, feltételezés vagy utalás arra, hogy az adott 
élelmiszer különlegesen elınyös hatással rendelkezik; például adott energiaértéket 
biztosít. 
Egészségi állapotra vonatkozó javallat: minden javallat, ami állítja, feltételezi vagy utal 
arra, hogy kapcsolat áll fenn a termék, vagy annak valamely komponense és az egészség 
között. 
Betegségekkel kapcsolatos rizikóra vonatkozó javallat: minden javallat, ami állítja, 
feltételezi vagy utal arra, hogy a termék, vagy annak valamely komponense csökkenti 
valamely betegség kialakulásának esélyét. 
 
Reklámozás: Az étrend-kiegészítı jelölése, megjelenítése és reklámozása során tilos a 
terméknek betegséget megelızı vagy gyógyító hatást tulajdonítani, illetve ilyen 
tulajdonságra utalni! 



Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó általános szabályokon kívül az étrend-kiegészítı 
jelölésének az alábbiakat is  tartalmaznia kell: 
 
   a) termék jellemzı tápanyagcsoportjainak vagy összetevıinek nevét, vagy utalást azok 
jellegére  (pl: fehérje tartalmú készítmény) 
   b) táplálkozási vagy élettani hatással rendelkezı anyagok mennyiségét; 
   c) a napi ajánlott fogyasztási mennyiséget; 
   d) figyelmeztetést, hogy a fogyasztó az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje 
túl; 
   e) figyelemfelhívást, hogy az étrend-kiegészítı nem helyettesíti a vegyes étrendet; 
   f) figyelmeztetést, hogy a terméket kisgyermek elıl elzárva kell tartani. 

 
3.2. Különleges táplálkozási célú élelmiszer 
Különleges összetételük vagy különleges elıállításuk miatt adott táplálkozási célnak 
megfelelnek. Egyértelmően megkülönböztethetık a hagyományos élelmiszerektıl.  
 
� Anyatej-helyettesítı és anyatej-kiegészítı tápszerek 
� Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek 
� Csecsemık és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerek 

és bébiételek 
�  Testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben 

felhasználásra szánt élelmiszerek 
� Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszerek  
 
 

Mindkét termékkategória forgalomba-hozatala: Az étrend-kiegészítık és különleges 
táplálkozási célú élelmiszerek hatékony hatósági ellenırzése érdekében legkésıbb a termék 
elsı forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importır köteles bejelenteni a készítményt 
az OÉTI-hez (www.oeti.hu) – eddig 8000 étrend-kiegészítıre vonatkozó termékregisztráció! 
 
Példák étrend-kiegészítıkre: 
 
Herbária Zrt.: Fokhagyma-galagonya-koenzim Q10 kapszula, homoktövis kapszula, Milk & 
Love kapszula (bıvebben: www.herbaria.hu) 
Béres Gyógyszergyár Zrt.: Koleszterin kontroll 
Dr Theiss Naturwaren GmbH: Dr. Theiss Cardio 300 kapszula, Dr. Theiss Bíborka 
Echinacea kapszula. 
TEVA Magyarország Zrt.: Eurovit EPO ligetszépe kapszula, Zuccarin tabletta, Valeriana 
relax drazsé. 
Naturland Kft.: Fokhagyma kapszula, koffein tabletta.  
Walmark: Ginkoprim 
Varga Gábor gyógygomba termékei: Acerola C 120, stb.  
 
Példák speciális gyógyászati célra szánt tápszerekre: 
 
Béres Gyógyszergyár Zrt.: Szemerı lutein forte, Porcerı forte.  
Walmark: Proenzi lady.  
 
Veszélyes étrend-kiegészítıkrıl, negatív gyógynövény-listáról bıvebben: www.oeti.hu 
 



4. Orvostechnikai eszközök 
 
Orvostechnikai eszköz minden olyan készülék, berendezés, anyag vagy más termék, amely a 
gyártó meghatározása szerint emberi felhasználásra javasolható a következı esetekben: 
 
- betegség megelızése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, a beteg tüneteinek 
enyhítése,  
- sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, vagy kompenzálása,  
- az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, pótlása, módosítása,  
- fogamzásszabályozás.  
 
Engedélyezés és regisztráció: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, 
Orvostechnikai Fıosztály. - Megfelelı dokumentáció benyújtása – klinikai értékelés (gyártó 
végezteti el, vagy győjti össze a termékére vonatkozó kísérleti eredményeket). 
 
Klinikai adat származhat: klinikai vizsgálatból, hasonló eszköz/anyag klinikai vizsgálatáról 
közölt adat a szakirodalomban, az adott eszközre/anyagra vagy azzal egyenértékő másik 
eszközre/anyagra vonatkozó publikált vagy nem publikált klinikai tapasztalat.   
 
Példák orvostechnikai eszközre: 
Béres Gyógyszergyár Zrt.: Béres Flatin lágyzselatin kapszula 
ATP AG: Bye Wart! krém 
Hungaropharma Zrt.: Herstat kenıcs herpesz ellen. 
 

5. Kozmetikumok 
 

Kozmetikai terméknek minısül minden olyan anyag vagy készítmény, mely az emberi testtel 
külsıleg, vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerül. A 
kozmetikumok elsıdleges célja ezen testrészek tisztítása, illatosítása, védelme, ápolása, és a 
kellemetlen testszag kiküszöbölése.  
Kozmetikumok bejelentése – Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézetnél 
történik. Itt csak listázzák a készítményt, annak összetételét nem ellenırzik. A termékek 
minısége, biztonsága kizárólag a gyártó/forgalmazó felelıssége. A hangsúly áttevıdött a 
piacfelügyeletre, piaci ellenırzésre.  
 

Miért fontos ezen termékek folyamatos ellenırzése? (www.oeti.hu) 
 
- A jogszabály csak elıírás szerint biztosítja a kozmetikumok biztonságosságát – 

túlzottan bízik a gyártó/forgalmazó képzettségében, jogkövetı magatartásában.  
- Az EU-ban emelkedik a tiltott anyagok száma (2004: 451 vegyület, jelenleg: 1328 db). 
- A szabályozás folyamatos változtatása miatt (melyet a gyártók nem mindig tudnak 

követni) számos olyan kozmetikum lehet forgalomban, mely már nem felel meg a 
hatályos elıírásoknak.  

- A forgalmazók szakmai ismeretei is hiányosak lehetnek. 
- Más országokból nem megfelelı minıségő áru jelenhet meg nagy mennyiségben a 

piacon.  
 
Problémák a „hagyományos kozmetikumokkal”: 
 



Alapanyagok: petrolatum, Paraffinum liquidum, mineral oil – a gázolaj-gyártás 
„mellékterméke”.  
Elınyei: olcsó, tiszta, szagtalan folyadék. 
Hátrányai: eltömíti a pórusokat, zsíros és kevert bırőeknek nem ajánlott a használata. A nem 
kellıen tiszított olajokat a WHO fokozottan rákkeltınek minısíti (1-es fokozat), a 
kozmetikumokban lévı tiszta olajok 3-as veszélyességi fokozatúak.   
 
Tartósítószerek: parabének – 1920-as évektıl használják, élelmiszerekben a jelölése: E 214 – 
E 219.  
Elınyük: könnyő és olcsó elıállítás, sokrétő felhasználhatóság. 
Hátrányuk: Bırirritációt, kiszáradást okozhatnak az érzékenyebb bırőeknél. A szervezetbe 
jutva ösztrogén hatásúak lehetnek – de ez in vivo nincs tudományosan bizonyítva! 
 
Sodium laureth sulfate: erısen bırkiszárító, habzást elısegítı, tisztító hatású komponens.  
 
Sodium lauryl sulfate: kifjezetten szemirritáló és bırkiszáradást okozó tisztító hatású, habzást 
elısegítı komponens. Samponok összetevıjeként állandó használata hajhullást és a hajszálak 
elvékonyodását okozza.  
 
Sodium myreth sulfate: szintén nagy mennyiségben használt tisztító, habzó hatású anyag, bır 
és szem irritáló lehet. 
 
A samponok és tusfürdık egyéb petrolkémiai anyagaival reakcióba lépve erısen rákkeltı 
vegyületeket hozhatnak létre.  
 
Fragrance: szintetikus, karcinogén illatanyagok, melyek bırirritációt okoznak. 
 
Szintetikus propilén-glikol származék (PEG, PPG): bırallergiát, ekcémát okoz.  
 
Milyen összetevıket keressünk a károsak helyett? 
 
Decyl-glucoside: gyenge hatású tisztítószer, kifejezetten babáknak szánt készítményekben 
fordul elı. Növényi eredető, kiválóan alkalmazható samponokban.  
 
Sodium-methyl-cocoyl-taurate: szintén gyenge hatású tisztítószer. Krémes állagú, 
megfelelıen habzó komponens, samponokban és tusfürdıkben egyaránt jól alkalmazható.  
 
Cetearyl-glucoside: természetes emulgeálószer, általában kókuszból és kukoricából állítják 
elı. 
 
Capric triglyceride: kókuszból elıállított, bırpuhító hatású, könnyeb felszívódó anyag.  
 
Természetes illóolajok: levendula, citrom – kellemes illatúak, antibakteriális és antivirális 
hatás (tartósítószerek). 
 
Shea butter, linseed oil, macadamia ternifolia seed oil – természetes növényi olajok, melyek 
nem hagynak zsíros érzetet a bırön és azonnal felszívódnak.   
 
Példák gyógynövény alapú kozmetikumokra: 



Herbária Zrt.: Cserszömörcés szájvíz, Bánfi hajápoló termékcsalád, Fekete nadálytı balzsam, 
Körömvirág kenıcs (bıvebben: www.herbaria.hu) 
Naturland Kft.: Aloe vera gél, Fekete nadálytı krém, Jégzselé, Kézápoló balzsam körömvirág 
kivonattal 
Naturprodukt: D’oliva termékcsalád 
Natur és biokozmetikumok: L’Erbolario, L’Occitane, Biola Biokozmetikai Kft. 
(www.biola-naturcosmetics.com), Ilcsi Szépítı Füvek, Beyond Organic Skin Care, 
www.bionom.hu (itt kiemelten Martina Gebhardt termékei).  
 

6. Egyik kategóriába sem sorolható, tényleges engedélyszám nélküli termékek 
 
Az ilyen típusú termékek felhasználásának veszélyei: 
 
- Az áru forgalomba hozatala nem szabályozott keretek között történik. 
 
- Hivatalos szerv általi engedélyezésen vagy regisztráción nem esnek át a termékek. 
 
- Így a forgalmazásuk „semmibe” se kerül a gyártónak, forgalmazónak. 
 
- Sokszor saját, „kreált” engedélyszámot tőntetnek fel a csomagoláson – a vásárló szándékos 
megtévesztése! 
 
- Az áruk sokszor magasabb, mint egy szabályosan engedélyezett gyógyszernek! 
 
- Szabálytalan reklámozás – hatásra utaló megjegyzések, a vásárlók megtévesztése. 
 
- Az alapanyag nem ellenırzött – sokszor nehézfémekkel szennyezett (ázsiai készítmények). 
 
- A termékek összetétele nem ellenırzött – vagy nem tartalmazza a ráírt növényfajokat, vagy 
azok más fajokkal vannak „helyettesítve” – ezek akár mérgezık is lehetnek. 
 
- A termékeken feltőntetett mennyiségek (növények, növényi alapanyagok) sokszor nem 
felelnek meg a valóságnak – a termékek többsége hatástalan, vagy esetleg toxikus lehet! 
 
Forgalmazási területek: 
 
Drogéria láncok: DM (Dr. Chen Patikája termékek). 
Kisebb drogériák: keleti orvoslásra szakosodott üzletek (ginszeng és ginkgo kivonatok – 
forrásuk sokszor ismeretlen). 
Internetes e-boltok. 
Ügynökrendszeren keresztül, ismert hetilapok (pl: Nık Lapja) leghátsó oldalán reklámozva 
(Csiga elixír!!!). 
Saját, internetes felületen. 
 
Példák ilyen típusú készítményekre: 
Dr. Chen Patika (Prostayol Omega 3, Aloe vera ital, stb.), Direkt Market Kft. termékei (csiga 
elixír porckopás ellen), Mangosztán az „Istenek ajándéka”, helyi, kézmőves vásárokon 
kapható, házilagosan elıállított teakeverékek és kivonatok, Gyuri bácsi gyógyteái, stb. 
 
 



Összefoglalóan:  
 
Betegségmegelızés és kezelés céljából mellızzük a TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTİKET ÉS 
EGYÉB CSODAKÉSZÍTMÉNYEKET! 
 
E helyett táplálkozzunk egészségesen és változatosan (növényi rostok – teljes kiırléső 
gabona, gyümölcs, zöldség, megfelelı folyadék-bevitel és sok-sok MOZGÁS!) 
 
Már fennálló egészségügyi probléma esetén részesítsük elınyben az OGYI által bevizsgált és 
engedélyezett: 
 
-GYÓGYSZERNEK NEM MINİSÜLİ GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNYEKET, 
 
- VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ NÖVÉNYI GYÓGYSZEREKET, 
 
- HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI GYÓGYSZEREKET! 
 
 

Gyógynövény hatóanyagok és termékek kategorizálása hatásirány szerint 
 
Szív-és érrendszer 
 
Vérnyomást csökkentı hatású vegyületek: 

Polipeptidek (fehérjék) (fehér fagyöngy) 
Flavonoidok – procianidinek (kétbibés galagonya virágzó hajtásvég) 
Zsíros olajok, fokhagyma kéntartalmú vegyületei 
 

Vérben lévı káros koleszterol és trigliceridek szintjét csökkentı vegyületek: 
Nikotinsav (dohány) 
Többszörösen telítetlen zsírsavak (olíva olaj, tökmag olaj, stb.) 
Fokhagyma kéntartalmú vegyületei 
 

Az érfal rugalmasságát erısítı vegyületek: 
P vitamin – rutin (flavonoid vegyület) (citrus-félék) 
 

Ide sorolható termékek – gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények 
Érelmeszesedés elleni teakeverék (Herbária) 
Pannonhalmi szívnyugtató teakeverék (Herbária) 
Crategil oldat (Naturland) 
Cirkulin Fokhagyma gyöngy (Naturprodukt) 
 

Ide sorolható termékek – étrend-kiegészítık: 
Fokhagyma-galagonya-koenzim Q10 (Herbária) 
Béres Omega 3 
Béres koleszterin kontroll 
Card’O (Teva) 
Fokhagyma kapszula (Naturland) 
Cardio 300 kapszula (Dr. Theiss) 
 

 



Közvetlenül a szívizomzatra ható vegyületek - szívglikozidok 
Lanatozid C, digoxin (gyapjas győszővirág, piros győszővirág) – csak kórházi felügyelet 
mellett, kúraszerően. Felhalmozódik a szervezetben és könnyen toxikus lehet.  
 

Ide sorolható termékek – firofarmakon: 
Digoxin injekció 
 

Ide sorolható vényköteles gyógyszer: 
Digoxin tabletta 
 

Vérrög-képzıdést, véralvadást gátlók, értágítók 
 
Kumarinok (fenolos vegyület) – orvosi somkóró, vadgesztenye 
Ginkgolidok (terpén vegyület) - páfrányfenyı 
Rutin (fenolos vegyület, flavonoid) – pohánka, citrusfélék 
 
Koffein (alkaloid) – kávé magja, tea levél, kakaó magja (értágító) 
Papaverin (alkaloid) – száraz máktok (értágító) 
 
Agyi vérellátásra ható: vinkamin – kis télizöld meténg 
 
Ide sorolható vényköteles gyógyszerek: 
Warfarin – az egyik legismertebb véralvadás-gátló gyógyszer, mely növényi eredető kumarin 

származékokat tartalmaz.  
Cavinton tabletta – idıskori memóriazavar kezelésére 
 
Ide sorolható vény nélkül kapható növényi gyógyszer: 
Bilobil extra (Teva) 
 
Ide sorolható étrend-kiegészítık: 
Béres Ginkgo 
Ginkoprim (Wallmart) 
Koffein tabletta (Naturland)  
 
Ide sorolható kozmetikumok: 
Vadgesztenyés keringı krém (Ilcsi) – visszeres, ödémás lábra 
Plerudin forte visszér krém 
 
Emésztı-szervrendszer 
 
Szélhajtó, epehajtó hatású vegyületek 
 

Mentol (illóolaj komponens) – borsmenta levele 
Zingiberén (illóolaj komponens) – gyömbér gyökértörzs 
D-karvon (illóolaj komponens) – konyhakömény és kapor 
Taraxaszterol (triterpén keserőanyag) – pongyola pitypang gyökér 
 
Ide sorolható vény nélkül kapható gyógyszerek: 
Rowachol 
Neo-Bilagit 



Iberogast 
Cholagol oldat 
 
Ide sorolható gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények: 
Menthachol csepp 
Emésztést elısegítı filteres teakeverék – Herbária 
 
Ide sorolható étrend-kiegészítık: 
Cholavit 
Feketeretek csepp (Bálint cseppek) 
 
Étvágyjavító, étvágyfokozó hatású vegyületek 
 
Keserőanyagok – vidrafő levele, üröm fajok virágzó hajtása, orvosi pemetefő levele, sárga 
tárnics gyökere 
 
Ide sorolható gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények: 
Étvágyjavító filteres teakeverék – Naturland 
Svédkeserők – Svéd csepp 
 
Hashajtó hatású vegyületek 
 
Antrakinon származékok: szennozoidok (szenna levél), illetve glükofrangulin (kutyabenge 
kéreg) (gyenge hatásúak) 
Zsíros olajok: ricinus termése (erıs hatású)  
Nyálkaanyagok (polisza: víz jelenlétében megduzzadnak (orvosi zilíz gyökér, bolhafő magja, 
len magja) 
Pektinek: szintén megduzzadnak nedvesség hatására (alma gyümölcsében, tamarindusz 
termésében) 
 
Ide sorolható vény nélkül kapható gyógyszer: 
 
Tisasen 
 
Ide sorolható gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények: 
 
Hashajtó teakeverék – Herbária 
Tamarinlax – hashajtó lekvár 
Dr. Kleinschrod’s kräutertabletten 
Colon Cleanse 
 
Ide sorolható étrend-kiegészítık: 
 
Erbalax (étrend-kiegészítıben elvileg nem használható kutyabenge kérget is tartalmaz!) 
Herbal laxativ formula (étrend-kiegészítıben elvileg nem használható aloe vera-t is 
tartalmaz!) 
 
 
 



Fertıtlenítı hatású vegyületek 
 
Kén tartalmú vegyületek (allicin, egyéb illékony, kén-tartalmú vegyületek): fokhagyma 
 

Az allicin igazoltan hatékony Candida gomba ellen (in vitro!!!) 
A fokhagyma illóolaja szintén in vitro hatásos Trichophyton gombatörzsek ellen.  
Az allicinrıl in vivo csak annyit sikerült igazolni, hogy erısíti egy ismert gombaölı-szer, az 
Amphotericin B hatását! 
A hagyományos gyógyászat felsı-légúti megbetegedések esetén ajánlja fogyasztását (2-4 ml 
45 %-os alkoholos tinktúra) – hatékonyságát azonban egyszer sem vizsgálták!  
Külsıleg körömgomba elleni ecsetelı készíthetı belıle – tudományosan nem vizsgált! 
 
Illóolaj-komponensek: terpinén-4-ol és gamma-terpinén: Ausztrál teafa levelébıl elıállított 
illóolaj 
 
Igazoltan antibakteriális, gomba és vírusölı hatású, használható: 
  - bırgyulladás és allergiás bırkiütések, 
  - pattanásos bır, 
  - elfekélyesedı sebek, 
  - korpásodás, 
  - bır és körömgomba, illetve 
  - hüvelygyulladás ellen. 
Csak külsıleg!!!  
 
Illóolaj-komponensek: kámfor, 1,8-cineol (eukaliptol), illetve nem illékony diterpének 
(karnozol, karnozolsav) és fenoloidok (rozmaringsav, flavonoidok): Orvosi zsálya levele 
 
Az illóolaj igazoltan antibakteriális és gombaölı hatású 
A diterpén vegyületek (karnozol, karnozolsav) vírusölı hatással rendelkeznek.  
Torok-, garat-, szájüregi-és, fogínygyulladás esetén alkalmazható.   
 
Illóolaj-komponensek: citronellál, geraniál, nerál: citromfő levele 
 
Erıs vírusölı hatással rendelkezik külsıleg alkalmazva, fıleg ajakherpesz ellen.  
 
Ide sorolható vény nélkül kapható gyógyszer: 
 
Richtofit gél herpesz kezelésére 
 
Ide sorolható gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények: 
 
Herpesil gél (Naturland) 
Epavir 
 
Ide sorolható kozmetikumok: 
 
Biola orvosi zsályás dezodor 
Teafaolaj szappan, sampon, illóolaj, stb. 
Cserszömörcés szájvíz – Herbária 
 



Gyulladáscsökkentı hatású vegyületek 
 
Egyszerő fenolglikozidok – szalicin: fehér főz kérge 
 

Klinikailag igazoltan gyulladáscsökkentı, fájdalomcsillapító hatású vegyület. A 
gyógyszeripar átalakítja acetil-szalicilsavvá.  
 
Ide sorolható vény nélkül kapható gyógyszer:  
 
Aspirin plus C pezsgıtabletta (Bayer) 
 
Illóolaj komponensek: kamazulén és alfa-bizabolol (levomenol), illetve nem illékony 
flavonoidok: orvosi székfő virágzata 
 
Külsıleg és belsıleg is alkalmazható, gyulladáscsökkentı hatása klinikailag igazolt. 
 
Kamilla alkalmazása belsıleg: 
Gyomor-és bélpanaszok, gyulladásos tőnetek kezelése. 
Forrázat készítése: 3 g száraz alapanyag + 150 ml forró víz (naponta 3-4-szer fogyasztva).  
 
Kamilla alkalmazása külsıleg: 
Bır és szájnyálkahártya-gyulladás esetén: 
 
Alkoholos kivonat: arány: 1:5 (45 %-os etanollal) 
Ülıfürdık: 5 g száraz virágzat vagy 0,8 g alkoholos kivonat/l fürdıvíz. 
Inhalálás: 10-20 ml alkoholos kivonat/l forró víz. 
 
Mivel kumarinokat is tartalmaz, így allergiás bırreakciót okozhat, ez esetben alkalmazását 
azonnal abba kell hagyni! 
 
Illóolaj komponens: kamazulén, illetve nem illékony flavonoidok: mezei cickafark virágzat 
 

Külsıleg és belsıleg is alkalmazható, gyulladáscsökkentı hatása klinikailag igazolt. 
Nıknél kiválóan alkalmazható felfázás, húgyúti fertızés kezelésekor (ülıfürdı). 
 
Mezei cickafark alkalmazása belsıleg: 
Forrázat: 2-4 g száraz növényi anyag + 150 ml forró víz (napi háromszor fogyasztható. 
 
Alkalmazása külsıleg: 
Alkoholos kivonat: arány 1:5 (45 %-os etanollal) – ebbıl 2-4 ml alkalmazható egyszerre. 
Ülıfürdı: 100 g száraz növényi anyag 20 l forró vízhez.  
 
Mivel kumarinokat is tartalmaz, így allergiás bırreakciót okozhat, ez esetben alkalmazását 
azonnal abba kell hagyni! 
 
Flavonoidok, karotinoidok: körömvirág (virágzat) 
 
A hagyományos gyógyászat belsıleg is alkalmazza gyomorfekély esetén. 
A modernkori orvostudomány csak külsıleg javasolja bırgyulladás, sebek kezelésekor.  
 



Klinikailag igazoltan elısegíti a bırsejtek regenerációját, osztódását. 
 
Borogatáshoz: 1-2 g száraz virágzat + 150 ml forró víz. 
Alkoholos kivonat: arány: 1:5 (90 %-os etanollal) 
 
Ide sorolható gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények: 
 
Azulenol kenıcs 
Mecsek Gyomor filteres teakeverék (Herbária) 
Dr. Theiss körömvirág kenıcs 
 
Ide sorolható kozmetikumok: 
 
Kamilla krém, Körömvirág krém (Biomed) 
Kamilla krém (Herbária) 
Adamo krém Cickafark (Reflex Kft.) 
 
Kiválasztó-szervrendszer – máj 
 
Flavonolignánok: szilimarin komplex – máriatövis termése 
 
Máriatövis termésének kivonata: 
Klinikailag igazoltan májvédı: 

- Gyulladáscsökkentı 
- Antioxidáns hatású 
- Csökkenti a májban a koleszterinszintet 
- Májsejt regeneráló 

 
Alkoholizmus, túlzott gyógyszerfogyasztás, krónikus májgyulladás, gombamérgezés esetén – 
a készítményeket szilimarinra standardizálják.  
 
Ide sorolható vény nélkül kapható gyógyszerek: 
 
Hepabene kapszula 
Silegon drazsé 
Hegrimarin kapszula 
 
Ide sorolható gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények: 
 
Naturland Májvédı és Detoxikáló filteres teakeverék  
Pannonhalmi májvédı teakeverék (Herbária) 
 
Ide sorolható étrend-kiegészítık: 
 
SYL sylimarin (taurin is van benne, mely a koffeinhez hasonló hatású!) 
Antitoxin kapszula (Superwell) 

 
Kiválasztó-szervrendszer – vese 
 



Vizelethajtó hatású vegyületek 
 
Flavonoidok – aranyvesszı virágzó hajtásvég, nyírfa levele 
Kálium – mezei zsurló vegetatív, zöld hajtásai 
Ásványi anyagok, pl.: kovasav – mezei zsurló vegetatív, zöld hajtásai 
Illóolaj komponensek – terpinén-4-ol – boróka tobozbogyó  
Teobromin, teofillin – kávé magja, tea levele, kakaó magja 
 
Húgyúti fertıtlenítık 
 
Egyszerő fenol-glikozid (arbutin): medveszılı és vörös áfonya levele 
 
Ide sorolható gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények: 
 
Stromic kapszula 
Urogin tinktúra 
Vízhajtó filteres teakeverék (Herbária) 
Vesevédı filteres teakeverék (Naturland) 
 
Ide sorolható étrend-kiegészítık: 
 
Cran-C HFB (tızegáfonyát tartalmaz – húgyúti fertıtlenítı) 
Cseresznyekocsány Arcocaps (vízhajtó) 
 
Egyik kategóriába sem sorolható termék: 
 
Filteres tea vesepanaszokra (Pavel Nava): benne tiltott tejoltó galaj!!! 
 
Légzı-szervrendszer 
 
Felsı légúti megfázás tüneteit általánosan kezelı vegyületek 
 
Flavonoidok: kvercetin – kis-és nagylevelő hárs virágzat, fekete bodza virágzat 
6-12 g száraz virágzatból forrázat készítése. 
 
Köhögési inger, rekedtség esetén az irritált nyálkahártya bevonása 
 
Nyálkaanyagok: poliszacharidok – orvosi zilíz gyökér (6-15 g gyökérbıl hideg vizes kivonat), 
illetve szöszös ökörfarkkóró virágzat (12-24 g virágzatból hideg vizes kivonat).  
 
Hurutoldó – köptetı hatású vegyületek 
 
Szaponinok: triterpén típusú vegyületek, vízzel elegyedve habzanak, véráramba kerülve 
oldják a vörös vértesteket – illatos ibolya gyökere, tavaszi kankalin gyökere (0,5-1,5 g – fızet 
készítése). 
  
Köptetı és fertıtlenítı hatású vegyületek 
 



Illóolaj komponensek: anetol (édeskömény termése: ırölve 5-7 g-ból forrázat készítése, 
illetve ánizs termése: ırülve 3 g-ból forrázat készítése); timol (kerti kakukkfő levél és 
virágzat: 3-12 g-ból forrázat készítése). 
 
Köhögési ingert csökkentı vegyületek 
 
Alkaloidok: kodein (mák száraz tok) 
A kodein ajánlott napi dózisa: 
3-5 × 30 mg/nap 
Gyerekeknek: 1-10 mg! 
 
Mellékhatás: hányás, szédülés 
 
Asztmás köhögési rohamokat csökkentı vegyületek: 
 
Tropán vázas alkaloidok: atropin (simaizom összehúzódását gátolja) – bolondító beléndek 
levél, csattanó maszlag levél 
Ajánlott napi adag: 1-3×0,2-0,5 mg 
 
Erısen fertıtlenítı hatású, inhalációhoz felhasználható illóolajok: 
 
Eukaliptusz levél: illóolajában fıleg 1,8-cineol 
Erdei fenyı levél: illóolajában fıleg pinén típusú vegyületek 
Kerti kakukkfő: illóolajában timol 
 
Garatöblögetéshez felhasználható vegyületek: 
 
Gyulladáscsökkentı hatású illóolaj komponens:  
- alfa-bizabolol (levomenol), kamilla 
- antibakteriális hatású cserzıanyagok, cserszömörce 
- antibakteriális hatású illékony és nem illékony komponensek, orvosi zsálya. 
 
Ide sorolható vény nélkül kapható gyógyszerek: 
 
Sinupret (Bionorica) 
Bronchipret (Bionorica) 
 
Ide sorolható gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények: 
 
Mecsek gyógytea – Köhögés elleni tea felnıtteknek 
Hurutoldó teakeverék (Herbária) 
Meghőlés tüneteit enyhítı filteres teakeverék (Herbária) 
Dr. Theiss zsályás öblögetı S oldat 
Dr. Theiss lándzsás útifő szirup 
Dr. Theiss eukaliptusz balzsam 
 
Ide sorolható étrend-kiegészítık: 
 
Dr. Theiss köhögés elleni szirup + Echinacea + C-vitamin 
Izlandi zuzmó szirup köhögésre 



Egyik kategóriába sem sorolható készítmény: 
 
Dr. Chen Kohoflu szirup C vitaminnal 
 
 
Idegrendszer 
 
Nyugtató, szorongás-gátló, altató hatású vegyületek – központi idegrendszerre hatók 
 
Orvosi macskagyökér gyökerében található illékony (valerénsav) és nem illékony 
vegyületek (valepotriátok) 
 
Klinikailag igazoltan nyugtató, elalvást segítı. 
Hozzászokást, függıséget nem eredményez. 
Ajánlott napi dózis: 1-3 g száraz gyökér (vízben, vagy alkoholban áztatva). Napi 3-szor. Az 
elalvást akkor segíti, ha lefekvés elıtt legalább fél órával elfogyasztjuk.  
 
Floroglucin származékok: humulon és lupulon – komló virágzati fellevelek 
 
Klinikailag igazoltan hatékony idegesség, álmatlanság kezelésében. 
Napi ajánlott mennyiség: 0,5 g száraz komlótoboz (forrázat készítése) (2-4 x naponta). 
A tárolás során a komlótoboz metil-butenol tartalma folyamatosan nı, mely hatóanyag 
belélegezve szintén nyugtató – álompárnák sokszor csak komlót tartalmaznak! 
 
Illóolaj komponens: linalil-acetát – valódi (francia) levendula virágzat 
 
Álmatlanság, fokozott izgalmi állapot miatt kialakulú szívdobogás, gyomorpanaszok esetén. 
Ajánlott napi dózis: 
1-2 teáskanálnyi száraz virágzat forrázása 150 ml vízzel  
Alkoholos kivonat: arány 1:5 (50 %-os etanollal) – napi 60 csepp. 
Tiszta levendula olaj:  
1-4 csepp kockacukorra csepegtetve.  
Mellékhatása nincs.  
 
Flavonoidok: vitexin – golgotavirág levelek és virágzat 
 
Ideges nyugtalanság, alvási zavarok kezelésében klinikailag igazoltan hatékony. 
Dózis: 0,2-2 g száraz virágzatból forrázat (napi 3-4-szer) 
           2,5 g száraz virágzatból alkoholos tinktúra. 
Mellékhatása nincs, hozzászokást nem eredményez.  
 
Nyugtató, szorongás-gátló, altató hatású vegyületek – vegetatív idegrendszerre hatók 
 
Illóolaj komponens: citronellál – citromfő levél 
 
Vegetatív idegrendszert nyugtatja – ideges nyugtalanság esetén klinikailag igazoltan 
hatékony. 
Dózis: 2-3 g száraz levélbıl forrázat (2-3 x naponta).   
 



Ide sorolható vény nélkül kapható gyógyszerek: 
 
Valeriana drazsé (Biogal) 
Hova filmtabletta 
Béres redormin 
 
Ide sorolható vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer: 
 
Sedacur forte 
 
Ide sorolható gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmények: 
 
Valeriana drazsé komlóval (mite és forte) (Cirkulin) 
Nyugtató teakeverék (Herbária) 
 
Ide sorolható étrend-kiegészítık: 
 
Valeriana relax drazsé (Teva) 
Valriana – Arcocaps 
Idegeimre mentek csepp 
Citromfő extraktum 
Nyugalom ır 
 
Antidepresszáns hatású vegyületek 
 
Floroglucin származék: hiperforin – közönséges orbáncfő 
 
A készítményeket, kivonatokat hipericin tartalomra standardizálják, a hipericin azonban 
„csupán” erıs vírusölı hatással rendelkezik, ezen kívül fényérzékenységet okoz.  
Klinikailag igazoltan hatékony antidepresszáns gyenge és közepesen erıs depresszió esetén. 
Hozzájárul az érzelmi kiegyensúlyozottsághoz.  
 
Dózis: 450-1050 mg beszárított alkoholos kivonat naponta. 
           3-4,5 ml alkolhos kivonat naponta. 
           2-4 g száraz virágzó hajtásvégbıl forrázat.  
 
Hatása csak 3-4 hét után jelentkezik. Amennyiben 4-6-hét után sem következik be javulás, 
úgy szakorvoshoz kell fordulni.  
 
Számos interakciót okoz – P450 citokróm rendszeren keresztül. Alkalmazása HIV pozitív, 
illetve szervátültetésen átesett betegeknek tilos!!! 
 
Ide sorolható vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer: 
 
Remotiv extra 
 
Ide sorolható gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmény: 
 
Hangulatjavító filteres teakeverék (Herbária) 
 



Ide sorolható étrend-kiegészítık: 
 
Neuroptim (tiltólistán lévı csodabogyót tartalmaz, igaz, hogy megengedett koncentrációban) 
 
Egyik kategóriába sem sorolható termékek: 
 
Engedélyszám nélküli orbáncfő filteres teák, cseppek (orbáncfő csak az OGYI által 
bevizsgált és engedélyezett termékben szerepelhet) – már a Herbáriának is van ilyen 
monoteája, rajta csak annyi szerepel, hogy gyógyszerkönyvi minıség, de se OGYI, se OÉTI 
szám nincs rajta!!!  
 
Külföldön, de az EU területén regisztrált termék: Korolen  
Benne orbáncfő, és vadgesztenye, melyek együttes alkalmazása nem javasolt! 
 
Élénkítı hatású vegyületek 
 
Koffein – kávé magja, tea levele, kóladió 
 
Tágítja az ereket – így jobb vérellátást tesz lehetıvé az agyban, a szív összehúzódását is 
serkenti, így szív-és érrendszeri hatása van. Fokozza az anyagcserét.  
 
Ide sorolható étrend-kiegészítık: 
 
Koffein tabletta (Naturland) 
Koffein + taurin filmtabletta 
 
Agyi teljesítıképességet fokozó vegyületek 
 
Ginszennozidok – ginszeng gyökere 
 
Klinikailag igazoltan elısegíti a tanulási folyamatokat, koncentrációvesztés, általános 
fáradtság, kimerültség esetén ajánlott a fogyasztása.  
Dózis: 0,5-2 g száraz gyökér/nap (semmiképpen se lépjük túl az ajánlott dózist!) 
 
Interakció – együtthatás: 
Ginszeng fogyasztás kis mértékben csökkenti a vércukorszintet.  
A közismert véralvadásgátló gyógyszerrel – a Warfarinnal – együtt hat (kiütheti annak 
hatását), a hatásmechanizmus azonban nem ismert!  
 
Triterpén szaponinok, flavonidok – szekliceimola virágos hajtásai és gyökere 
Adaptogén, csökkenti a vércukoszintet 
 
Hederaszaponinok – tajgagyökér gyökere 
Növeli a szellemi teljesítıképességet, az idegességet és a stresszt csökkenti. 
 
Polifenolok (rosavin, rosin, rosarin) – aranyggyökér (Rhodiola rosea) 
Adaptogén, fokozza az agyai teljesítıképességet, stresszkivédı hatású. 
 
Ide sorolható étrend-kiegészítık: 
 



Active panax ginseng capsule 
Garlic ginseng capsule 
Geriavit Pharmaton Boehringer Ingelheim Pharma GmbH and Co.KG, Biberach, Germany, 
www.boehringer-ingelheim.com  
Szibériai ginszeng Béres 
Rhodiola-Rosenwurz kapseln (Sanct Berhard) 
Rhodiola rosea root (Swanson) 
 
Egyik kategóriába sem sorolható termékek: 
 
Panax ginseng extract (keleti boltokban, dózis megjelölés nélkül!) 
Eleuthero ginseng tea 
 
Fájdalomcsillapító hatású vegyületek 
 
Mák alkaloidok – Mák száraz tok 
 
Morfin: fájdalomcsillapító és euforizáló hatású.  
Kodein: köhögéscsillapító és enyhe fájdalomcsillapító. 
Papaverin, narkotin, tebain: görcsoldó. 
 
Kizárólag a gyógyszeripar alkalmazza! 
 
Egyszerő fenolglikozid: Szalicin – Fehér főzfa kérge (lásd gyulladáscsökkentı hatású 
vegyületek) 
 
Kinin – Kínafa kérgébıl 
 
Rendkívül keserő íző. Fájdalomcsillapító, lázcsillapító, gyulladáscsökkentı hatású, a malária 
természetes ellenszere.  
 
Rákterápiában alkalmazott vegyületek 
 
Diterpén származék - Taxol: Tiszafa fajok (Taxus brevifolia, Taxus wallichiana) 
Terápiás hatása igazolt mell-, petefészek-, és tüdı daganat kezelésében, illetve a 
kemoterápiában e mellett alkalmazzák még Kaposi szarkóma ellen is.  
 
Lignán származék - Podophyllotoxin: Amerikai mandragóra (Podohyllum peltatum)  
Nyirokcsomó- és tüdıdaganat kemoterápiás kezelésében használják. Mivel erısen hánytató 
hatású, így inkább szintetikusan átalakított formában alkalmazzák: etoposide és teniposide 
néven nyirokmirigy daganat, leukémia, here rák, tüdı- és agydaganat ellen.  
 
Alkaloidok – Vinkrisztin és vinblasztin: Rózsameténg (Cataranthus roseus) 
Kemoterápiás készítményekben, klinikailag igazoltan gátolják a tumor sejtek osztódását. 
Fıként gyermekkori leukémia kezelésében alkalmazzák, e mellett nyirokmirigy tumor, 
Hodgkin’s limfóma és gyermekkori vesedaganat (Wilms tumor) esetén is igen hatékonyan 
alkalmazható.  
 


