
 

 המדריך הביתי

 לצמחי מרפא
 עדן פלד 

יש לנו שפע של צמחי מרפא 

שמתגלים בכל מקום אליו 

נביט. יש צמחי מרפא בגינה 

שלנו, יש צמחי מרפא 

מסביב, בטבע, יש לנו צמחי 

מרפא בסופר, בין מדפי 

העלים והתבלינים, יש לנו 

צמחי מרפא במטבח, וגם 

כאלו שעטופים כתמציות 

וכמוסות, חליטות ואבקות 

 לרפואה.

 

 מה תורמים לנו צמחי מרפא?

צמחי מרפא מאפשרים לנו איכות חיים, רפואה מונעת והעצמת איכויות שנרצה, כמו 

 חיזוק מערכת חיסונית, העלאת רמות אנרגיה ואיזון מצבי רוח ותפקודים שונים. 

צמחי מרפא מתאפשרים לנו גם כמענה יעיל למגוון של בעיות בריאות ומחלות, 

 מאפשרות גישה טבעית ופתרון טוב ויעיל. 

מרפא יכולים לתת לנו טעם לחיים, כשהם צמחי 

באים בצורה של צמחי תבלין וחליטות, והגיוון הוא 

שעושה לנו את החיים צבעוניים ומלאי 

הרפתקאות, אהבה ויופי, יחד עם הרמוניה, 

 שלווה וקסם, תלוי מה נבחר הפעם.

רוצים להכיר כמה כוכבים? ממש בכמה מילים על 

 החלומות שלי!כל אחד, הנה הם לפניכם, נבחרת 



2 

 עדן פלד 
N.D. CI.H H.T H.S.P 

 מרפאה רב תחומית, נטורופתית, פסיכותרפיסטית הוליסטית, הרבליסטית קלינית ומרפאה בפרחי באך

7496222-~ 058  edengan111@gmail.com~  www.edenganor.co.il 

 לואיזה
הלואיזה, ורבנה לימונית, היא בת דודתה של הורבנה, צמח המרפא המוכר והאהוב. גם הלואיזה הלימונית 

 היא צמח שמעבר לטעמו המתקתק והלימוני בחליטת הצמחים, היא :

 יעילה לכאבי בטן •

 מרגיעה מתח •

 עוזרת לבעיות שינה •

 יעילה לכאבי גרון ודלקות •

 מייבשת ליחה •

הלואיזה עוזרת להוריד את האנרגיה מהראש אל הגוף, משחררת דעתנות 

 ונוקשות ומאפשרת הקשבה, פתיחות וקלילות.

 

 איך משתמשים?

 הוסיפו כמה עלים לכוס מים רותחים ותקבלו חליטה מפנקת!
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 קורנית –טימין, בת 
 לאוכל והן כחליטה. בשימושים שונים הוא:הטימין, בת קורנית, הוא אחד מצמחי המרפא המוכרים, הן כתבלין 

 כנגד שיעול יבשיעילה  •

 מפחית גזים ונפיחות במערכת העיכול •

 מפחית לחץ דם •

 כנגד טפילים •

 לכאבי מחזור לאישה •

 

הטימין הוא צמח למי שמרגיש שיש לו חוויות לא פתורות שנתקעו, ממש כמו 

 במציאות.ושואף לנוע מתוך אומץ ופתיחות הליחה, 

 איך משתמשים?

 הוסיפו כמה עלים לכוס מים רותחים ותקבלו חליטה עוצמתית

 סירופ טימין עם בצל ודבש

 או כתבלין למזון

בסירופ ברקיחה צמחית, תמצית *במקרים עקשניים יותר ניתן להשתמש 

 או כמוסות.
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 לבנדר
 הלבנדר הינו צמח מרפא לכל בעיה שמתעוררת, וכמו אמא טובה, הוא תמיד שם!

 כנגד כוויותיעילה  •

 למריחה על פצעים וחתכים •

 מרגיע  •

 משרה שינה •

 מחטא ומחזק מערכת חיסון •

 

 הלבנדר הוא צמח שמאפשר הכלה, התחדשות וקבלה של הדברים.

 

 משתמשים?איך 

יוחדת, או השרו הוסיפו כמה עלים לכוס מים רותחים ותקבלו חליטה מ

 במים צוננים בימים חמים!

טיפה של שמן אתרי תעשה את כל ההבדל, על הכרית לשינה טובה, על 

 דש הבגד להרגעה או למריחה ישירות על כוויה או חתך. 

 

 

 

mailto:edengan111@gmail.com
http://www.edenganor.co.il/


5 

 עדן פלד 
N.D. CI.H H.T H.S.P 

 מרפאה רב תחומית, נטורופתית, פסיכותרפיסטית הוליסטית, הרבליסטית קלינית ומרפאה בפרחי באך

7496222-~ 058  edengan111@gmail.com~  www.edenganor.co.il 

 

 כורכום
שרצוי להכניסו לתפריט כאורח  הכורכום הוא צמח תבלין ומרפא שלפעמים נראה שהוא טוב לה כ ל ! ובודאי

 של כבוד בכל מאכל.

 יעיל לטיפול בדלקות •

 לתת חומציות נמוכה בקיבה  •

 לכאבי פרקים •

 מנטרל רעלים •

 מדלל דם •

הכורכום הוא צמח עוצמתי, מניע ומשחרר. הצמח מטהר את הדם, פיזית 

 ורגשית כאחד, מטהר את הנפש ממשקעים וחוויות.

 

 איך משתמשים?

לכוס מים רותחים  כפיתהוסיפו 

 מרירה אך פעילה.ותקבלו חליטה 

גירוד השורש הטרי או אבקת 

התבלין במזון, או לחליטה כדרך 

קבע, ייתן טעם נהדר ואיכויות 

טובות. שווה להוסיף פלפל שחור 

 לספיגה טובה.
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 אכיניצאה ~ קיפודנית 
הקיפודנית היא צמח מרפא שאין לו תחליף במקרים רבים, צמח שנמצא בשימוש אצל ילידי יבשת אמריקה 

 שנים רבות. 

 לדלקות ומחטא חזקיעיל  •

 כנגד שפעת ומחלות ויראליות •

 משתן •

 מטהר דם •

 מכייח ליחה •

האכיניצאה היא צמח שנותן בעיטה טובה למערכת החיסון וליכולת ההגנה 

ננות מנוטרלת או חוסר אונים למלחמה אמיצה עם שלנו. היא הופכת התגו

 חוכמה.

 

 איך משתמשים?

 הוסיפו עלים יבשים לכוס מים רותחים ותקבלו חליטה בשעת מחלה.

 תמצית אכיניצאה יעילה כנגד מחלות ובעיות שונות.

 לא רצוי להשתמש לאחר ימים בודדים. השיפור הוא משמעותי מאוד.
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שנבין מה  בחינם המדריך אני רוצה להציע לכם שיחה יחד איתיבגלל שהגעתם עד סוף "
 המסלול הכי נכון עבורך

 לחץ פה למטה על הכפתור לקביעת שיחת ייעוץ"
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