
16 sposobów na
ból gardła 
u dziecka

 



  
Płukanki 
½ szklanki wody i ½ łyżeczki soli, ½ szklanki wody i łyżeczka sody, napar z
rumianku, szałwii, tymianku, płukanka z buraka – szklanka soku z buraka i łyżka
octu jabłkowego lub płukanka z szałwii z dodatkiem 2 kropel olejku
herbacianego.
 
Syrop czosnkowy 
W słoiku wymieszaj przeciśnięte przez praskę 2 główki czosnku, sok z trzech
cytryn, ½ szklanki miodu i ½ szklanki ciepłej wody. Podawaj 3 razy dziennie po
łyżeczce.
 
Syrop z cebuli 
4 cebule obierz i pokrój w piórka. Zasyp cukrem lub zalej miodem. Gdy cebula
puści sok, syrop jest gotowy do podania. Podawaj 3 razy dziennie po łyżeczce. 
 
Woda z miodem – do popijania i nawilżania śluzówki gardła
  
Złote mleko 
Szklanka mleka ciepła kokosowego, 1 łyżeczka pasty z kurkumy (szklanka wody
i 3 łyżki kurkumy -  Wodę zagotuj i na
wrzątek wsyp kurkumę. Gotuj minimum 8 minut. W tym czasie mieszanka
zacznie gęstnieć. Tylko uważaj, by się nie przypaliła. Następnie przełóż do
szklanego! naczynia, zamknij i ostudzoną włóż do lodówki) szczypta pieprzu, 1
łyżka oleju kokosowego lub masła klarowanego, miód do smaku. Wszystkie
składniki wymieszaj
i podawaj ciepłe mleko do picia.
 
Okłady z ziemniaków
4 ziemniaki ugotuj razem ze skórką. Po ugotowaniu przełóż do gazy, zawiń i
rozgnieć. Gdy ziemniaki będą ciepłe (ale nie mogą parzyć!) owiń nimi gardło
dziecka i dodatkowo zabezpiecz szalikiem. Po zdjęciu okładu skórę posmaruj
olejem np. kokosowym lub oliwą z oliwek..
  
Olejek kamforowy 
Do smarowania klatki piersiowej i szyi.



Zdrowe Lizaki Mniam Mniam jako suplement
łagodzący ból gardła – bez cukru, na bazie FIŃSKIEGO KSYLITOLU.
 
Siemię lniane 
Łyżkę siemienia zalej szklanką wrzątku, odstaw na 10 minut i podawaj
dziecku po malutkiej łyżeczce. Wodę możesz wzbogacić domowym syropem
malinowym.
 
Inhalacje
Do miski z gorącą wodą wkrop 2-3 krople olejku eterycznego (eukaliptus,
imbir, kardamon, anyż, szałwia, sosna, olejek herbaciany). Możesz również
przygotować kąpiel z dodatkiem aromatoterapii. 
 
Ssanie oleju kokosowego lub sezamowego 
Codziennie rano przez 5 dni daj dziecku ½ łyżeczki oleju i pozwól ssać przez
10 minut. Potem niech wypluje i umyje zęby.
 
Picie olejów 
Olej lniany, konopny lub olej z wiesiołka – 3 razy dziennie po ½ łyżeczki - oleje
świetnie nawilżają gardło.
 
Witamina C, D  - w postaci chociażby pastylek Mniamki oraz
tran i preparaty z cynkiem
 
Balsam z miętą pieprzową lub imbirem
Sproszkowaną wysuszoną miętę lub imbir wsyp do szklanki, zalej szklanką
oliwy, a następnie delikatnie podgrzej w kąpieli wodnej. Zlej przez gazę do
butelki. Balsamem natrzyj szyję dziecka, a następnie owiń szalikiem.
 
Smalec gęsi 
Smalcem nacieramy szyję i klatkę piersiową, owijamy szalikiem i pozwalamy
dziecku odpocząć.
   
Domowy rosół
Przepis z głowy
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