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Összetétel: fokhagymakivonat 200 mg, segédanyagok 

A fokhagyma egy élelmiszerként is fogyasztott értékes növény, ami ékes példáját mutatja annak, hogy 

egy növény egyszerre lehet orvosság és étel is. Gyógyító hatásáról már Dioszkoridész, a neves görög 

orvos is beszámolt az I. században. 

A fokhagyma legértékesebb összetevői a növényben nagy mennyiségben megtalálható illóolajok, 

amiknek igen erős antibakteriális hatását köszönheti. A fokhagymát régóta használják a bélrendszeri és 

emésztőszervi megbetegedések, a magas vérnyomás, az érszűkület, az influenza, a gyomor- és 

bélrendszeri izomtónuszavarok, emésztési problémák, a puffadás, a belek rothadásos és fermentációs 

folyamatainak, valamint légzőszervi megbetegedések kezelésére és megelőzésére. 

Hatóanyagok 

A hagyma és levelei alliin-glikozidot, szénhidrátokat, fitoszterineket, illóolajokat, zsírokat, inulint, B-, C-, 

D-, PP-vitaminokat, szerves savakat, ásványi anyagokat: szelént, káliumot, kalciumot, magnéziumot, 

rezet, vasat, mangánt és cinket, valamint kobaltot, krómot, molibdént, brómot és lítiumot tartalmaznak. 

A fokhagyma fogyasztása a meghűléses megbetegedések megelőzésének egyik legnépszerűbb módja. 

Serkenti az immunrendszert, segíti az antitestek és a fagociták képződését. A fokhagyma fitoncidái 

fokozzák a növény patogénbaktérium-elnyomó hatását. 

Az allicin-glikozid a fokhagyma különleges anyaga, sajátos illatának forrása. A fokhagyma illékony alliin 

és allicin összetevőinek köszönhetően a fokhagyma különösen erős baktériumölő, gombaölő, és 

féreghajtó hatással bír.  Ezek a glikozidok gátolják a különféle mikrobák, baktériumok, gombák és 

paraziták szaporodását, valamint a belek erjedéses és rothadásos folyamatait, miközben kímélik a 

hasznos bélflórát és javítják az epeképződét. Képesek meggátolni a Helicobakter pylori baktérium 

szaporodását, aminek köszönhetően a fokhagyma a gyomor és a nyombélfekély kezelésére is 

alkalmazható. Jótékony hatású a vastagbélgyulladás, a gyomorhurut, a bélférgesség és bélrendszeri 

zavarok esetén is. 

A fokhagyma mintegy 9%-kal csökkenti a vér koleszterinszintjét és növeli a nagy sűrűségű lipoproteinek 

vérben lévő mennyiségét. Megakadályozza a vérlemezkék összetapadását, szabályozza az érrendszer 

tónusát, csökkenti a vérnyomást. Kiválóan alkalmazható az érelmeszesedés, a magas vérnyomás és a 

koszorúér-betegségek kialakulásának megelőzésére. 

A fokhagyma a szabadgyököktől is védi a szervezetet. Nagy mennyiségben tartalmaz szelént, ami 

megköti a szabadgyököket, csökkenti a sejtek oxidációs károsodását, szabályozza a sejthártya áteresztő 

képességét, közömbösíti a radioaktív szennyeződések és a nehézfémek káros hatásait, ezért azok 

számára is ajánlott, akik ionizáló sugárzásnak vagy egészségtelen környezetei hatásoknak vannak kitéve.  

Alkalmazása 

A „Fokhagymakivonat” biológiailag aktív étrend-kiegészítő erősíti az immunrendszert, és a következő 

kedvező élettani hatásokkal bír: 

• segíti megelőzni a meghűléses megbetegedéseket; 

• normalizálja a koleszterinszintet; 

• kedvező hatást gyakorol a gyomor- és bélrendszeri panaszokra; 

• igen erős antioxidáns; 

• féreghajtó hatású. 


