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צמחי מרפא ואינסומניה
אנרגטיקה, מחקר ופרמקודינמיקה
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סינדרומים ברקע וצמחים רלוונטים

): ולריאן, כשותית, פסיפלורה, סקוטלריהסטגנציהעודף (חום, אש, יאנג, 

חוסר (ג׳ינג, יין דם): שיזנדרה, גוג׳י, וויטניה, שבולת שועל, פוריה קוקוס 

נקודות למחשבה ולבניית אסטרטגיית טיפול

נטילת יום ונטילת לילה

אלמנט האדמה והציר המאפשר שינוי, אדפטוגנים ומחזקים עצביים: 
אינסומניה ועקה, סטרס ואדפטציה – הסתגלות לשינויים

הזכויות שמורות למיכל קירש
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תיאור מקרה 

, הפסיקה לעשן לאחר שעשנה מנעוריה. 38גלית, בת 
הסטוריה רפואית 

נטייה לחרדות – לא בתקופה טרום הפסקת העישון 
אבנים בכיס מרה שטופלו באופן טבעי לפני עשור וחצי 

כיב פפטי בשנות העשרים המוקדמות שטופל והחלים באמצעות טיפול טבעי 
נטיה לדילוג על יציאה אחת לשבוע טרום הפסקת העישון

עם הפסקת העישון: 
 כרונית, אין דחף לתת צואה, צואה קשה ויבשה עצירותהחלה בעיה של 
 ממשקל גופה  10% של עליה במשקל

יובש בעור ובשיער
, משבר בחיים מקצועייםמצב עקה אקוטי - לאחר כחודשיים, חל 

 חודשים ללא הקלה: 3 שנמשכות הפרעות שינהאז החלו 
שינה קלה, התעוררות עם דפיקות לב, מחשבות קטסטרופליות, תחושת ייאוש והיעדר הקלה, 
תחושה שמשהו חסר לה כל הזמן – לאו דווקא עישון אלא מפלט להתנחם בו, לא מוצאת את 

עצמה, פרצי בכי במהלך הלילה בעקבות תחושת ייאוש, תחושת בדידות קיומית, נוקטוריה 
ושלפוחית עצבנית במהלך הלילה. 

.פעילות גופנית לא מקלה
 במהלך היום.וסחרחורות עייפות

.פגיעה בדימוי העצמי ובדימוי הגוף
בבת אחת היא הזדקנההתחושה שלה היא ש

הזכויות שמורות למיכל קירש
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מהם צמחים אדפטוגנים
     

. לשיפור העמידות ויכולת ההסתגלות ומביאיםמנגנוני האדפטציהמדובר בצמחים אשר פועלים על 

.תגובה האדרנלית לסטרס את משפרים ובלוטת האדרנלמשפיעים על 

 וכתוצאה מכך עלולים לגרום ל:להתשה של בלוטת האדרנל גורמים מצבי דחק ממושכים

דלקות כרוניות

התפרצויות של דלקות מטאבוליות ומחלות ראומטולוגיות

תשישות חיסונית וריבוי זיהומים

דיכאון, חרדה והפרעות שינה

הזכויות שמורות למיכל קירש
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 שלהם מתבטאת בהשפעה מורכבת על המערכות הבאות: ההשפעה האדפטיבית

 - השפעה אגוניסטית-אנטגוניסטית לקורטיזול. יותרת הכליה בעיקר על האנדוקרינית* מערכת 

 - פועלים על הציר היפותלאמוס-היפופיזה-אדרנלהעצבים* מערכת 

 - ממריצים/ מזינים את מערכת החיסון (רגולטורים)החיסון* מערכת 

 

של מרכיבים המיוצרים על ידי הגוף, כגון: עידוד או עיכוב יוצרים 

ציטוקינים, קטכול-אמינים, גלוקו-קורטיקואידים, קורטיזול, סרוטונין, הורמוני מין ועוד 

  (שיווי משקל ביולוגי)ההומיאוסטזיסבכך עוזרים לשמור על 

בעלי השפעה מחזקת/ טוניק על מערכת העצבים - נוירופרוטקטיב.

נוגדי דלקתמהווים בין היתר 

 - משפרים את  העמידות הכללית וכן היכולת האתלטית.טוניק כללי

הזכויות שמורות למיכל קירש
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יכולת אדפטציה תקינה
=

ציר המאפשר שינוי

Spleen tonicsאדפטוגנים

 את הכליות (יין/ יאנג), טחול וריאה (כולל ויזינואדפטוגנים רבים עובדים על שלושת המחממים במקביל, 
צ׳י מגן) 

הזכויות שמורות למיכל קירש ג׳ינסנג קוריאניRen Shen – Panax ginsengלדוגמה: 
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צמחים לטיפול בעודף

הזכויות שמורות למיכל קירש
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Valeriana officinalis
ולריאן רפואי

שורש, קנה שורש

מתקתק, מריר, פיקנטי, חמים\קריר, ניטרלי.

מניע צ'י.
, כאב ראש עקב מתח נפשי.חרדה, דאגה, פלפיטציות, הפרעות שינה: תקיעות צ'י בלב- 
.שלפוחית רגיזה: שתן מועט, קשיים בהשתנה, תקיעות צ'י בשלפוחית- 

הזכויות שמורות למיכל קירש
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נוירון היורה נוראדרנלין - ממריץ

GABAכיצד פועל 

 נוירוטרנסמיטורים רלוונטים
GABA
סרוטונין
נוראדרנלין

הזכויות שמורות למיכל קירש
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ROSמגן מפני חמצון שומנים והתדרדרות חומר גנטי, ומעכב ייצור 

Sudati JH, Fachinetto R, Pereira RP, et al. In vitro antioxidant activity of Valeriana officinalis against 
different neurotoxic agents. Neurochem Res. Aug 2009;34(8):1372-1379.

השפעה מגנה עצבית למגוון מהפיטוכימיקלים של הצמח (ססקוויטרפנים וליגנאנים)
Xu J, Guo Y, Xie C, et al. Isolation and neuroprotective activities of acylated iridoids from Valeriana 

jatamansi. Chem Biodivers. Jul 2012;9(7):1382-1388.
Wang Q, Wang C, Zuo Y, et al. Compounds from the roots and rhizomes of Valeriana amurensis 

protect against neurotoxicity in PC12 cells. Molecules. 2012;17(12):15013-15021.

נקשר למספר רצפטורים במוח, לדוגמה של סרוטונין, תכונה המסבירה את השפעתו נוגדת החרדה והשפעתו 
המנרמלת על השעון הביולוגי

Kennedy DO, Wightman EL. Herbal extracts and phytochemicals: plant secondary metabolites and the 
enhancement of human brain function. Adv Nutr. Jan 2011;2(1):32-50.

עלGABAהחומצה הולריאנית המצוייה בצמח מפחיתה פירוק של  המעכבת והשפעתו ריכוזו את ומגבירה ,       במוח  
של קולטנים על ולריאנית חומצה של היקשרות הודגמה . GABA.         מע״מ

Benke D, Barberis A, Kopp S, et al. GABA A receptors as in vivo substrate for the anxiolytic action of 
valerenic acid, a major constituent of valerian root extracts. Neuropharmacology. Jan 2009;56(1):174-

181.

הזכויות שמורות למיכל קירש
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דיכאוןvalepotriatesססקוויטרפנים המצויים בצמח וכן חומר בשם  נוגדת השפעה כבעלי . נמצאו      
Sah SP, Mathela CS, Chopra K. Antidepressant effect of Valeriana wallichii patchouli alcohol 

chemotype in mice: Behavioural and biochemical evidence. J Ethnopharmacol. Apr 26 2011;135(1):197-
200.

ולריאן הראה השפעה נוגדת עווית ומפחיתת לחץ דם (דרך השפעה על משאבות אשלגן), המאפשרת שילובו בטיפול 
בהפרעות עיכול עוויתיות ובמחלות לב

Gilani AH, Khan AU, Jabeen Q, et al. Antispasmodic and blood pressure lowering effects of Valeriana 
wallichii are mediated through K+ channel activation. J Ethnopharmacol. Sep 14 2005;100(3):347-352.

הזכויות שמורות למיכל קירש
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Humulus lupulus 
Hopsכשותית  

פרחים נקביית (איצטרובל)

מריר, ארומתי, קריר, יבש.

מניע את צ'י הכבד וכיס המרה, המעיים והקיבה, הלב והרחם. מסלק רוח פנימית:
.פלפיטציות, חרדה, כאבים בחזה: כאב ראש, טנטון, סחרחורת, תקיעות צ'י הלב, עליית יאנג הכבד- 
רוח פנימית: רעד, טיקים, עצבנות.- 

:מסלק חום ריק, מזין את היין, מרגיע את הנפש
.עליית היאנג: חוסר מנוחה, הפרעות שינה, סחרחורת, פלפיטציות- 
, עוררות מינית מופרזת, קרי לילה.חוסר יין בלב ובכליות עם אש בכליות: גלי חום, הפרעות שינה- 

הזכויות שמורות למיכל קירש
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כשותית נפוצה בשימוש בהפרעות מצב רוח ובהפרעות שינה מזה מאות שנים 
Piersen CE. Phytoestrogens in botanical dietary supplements: implications for cancer. Integr 

Cancer Ther. Jun 2003;2(2):120-138

במספר מחקרים שנעשו על בני אדם, השילוב של כשותית וולריאן הוכח כמשפר איכות שינה
Morin CM, Koetter U, Bastien C, Ware JC, Wooten V. Valerian-hops combination and 

diphenhydramine for treating insomnia: a randomized placebo-controlled clinical trial.Sleep. 
Nov 1 2005;28(11):1465-1471.

Dimpfel W, Suter A. Sleep improving effects of a single dose administration of a 
valerian/hops fluid extract - a double blind, randomized, placebo-controlled sleep-EEG study 

in a parallel design using electrohypnograms. Eur J Med Res. 2008 May 26;13(5):200-4.

פעילות זו של הצמח, ומכאן גם הפעילות מקדמת השינה, היא תוצאה של הפעלת קולטנים למלטונין
Hypothermic effects of hops are antagonized with the competitive melatonin receptor 

antagonist luzindole in mice
Biol Pharm Bull. 2005 Feb;28(2):353-7

הזכויות שמורות למיכל קירש
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כשותית מפחיתה תופעות מנופאוז וייתכן כי משפרת את בריאות העצם
Heyerick A, Vervarcke S, Depypere H, Bracke M, De Keukeleire D. A first prospective, 

randomized, double-blind, placebo-controlled study on the use of a standardized hop extract 
to alleviate menopausal discomforts. Maturitas. May 20 2006;54(2):164-175.

Erkkola R, Vervarcke S, Vansteelandt S, et al. A randomized, double-blind, placebo-
controlled, cross-over pilot study on the use of a standardized hop extract to alleviate 

menopausal discomforts. Phytomedicine. 2010 May;17(6):389-96.
Holick MF, Lamb JJ, Lerman RH,et al. Hop rho iso-alpha acids, berberine, vitamin D3 and 

vitamin K1 favorably impact biomarkers of bone turnover in postmenopausal women in a 14-
week trial. J Bone Miner Metab. 2010 May;28(3):342-50

הזכויות שמורות למיכל קירש
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Passiflora incarnata
פסיפלורה
נוף הצמח

מעט מריר, נטרלי, קריר, יבש.

מזין את יין הלב ומרגיע נפש:
הפרעות שינה, חוסר שקט.: כאב ראש, עוויתות, -עליית יאנג הכבד

, יתר לחץ דם.הפרעות שינה, גלי חום, מתח כרוני, חוסר יין הלב: פליפיטציות, חרדה- 

מניע צ'י, מסלק רוח פנימית ומפחית עוויתות:
, כאב באזור הכליות והבטן.מתח נפשי תקיעות צ'י הכבד:- 
רוח פנימית: רעידות, פרכוסים, התכווצויות, אפילפסיה, מחלת פרקינסון.- 

הזכויות שמורות למיכל קירש
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במודלים מחקריים עם בע״ח נמצא כי לכשותית השפעה מנרמלת על רמות סרוטונין ונוראדרנלין במוח בקרב חולי 
אפילפסיה לאחר התקף

Singh B, Singh D, Goel RK. Dual protective effect of Passiflora incarnata in epilepsy and associated 
post-ictal depression. J Ethnopharmacol. Jan 6 2012;139(1):273-279.

oxazepamבבני אדם נצפתה השפעה נוגדת חרדה שיעילותה שווה בעוצמתה לתרופה 
Akhondzadeh S, Naghavi HR, Vazirian M, et al. Passionflower in the treatment of generalized 

anxiety: A pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam. J Clin Pharm Ther. Oct 
2001;26(5):363-367.

במבוגרים בריאים, לחליטת פסיפלורה נמצאה השפעה מיטיבה בשינה 
Ngan A, Conduit R. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of Passiflora 

incarnata (passionflower) herbal tea on subjective sleep quality. Phytother Res. 2011 Aug;25(8):1153-
9.

הזכויות שמורות למיכל קירש
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קולטני של להפעלה הנראה ככל מקושרת הצמח של השינה ומשרת החרדה נוגדת  במוחGABA             השפעתו
Grundmann O, Wang J, McGregor GP, et al. Anxiolytic Activity of a Phytochemically Characterized 

Passiflora incarnata Extract is Mediated via the GABAergic System. Planta Med. 2008 
Dec;74(15):1769-73.

ל רצפטורים של שונים סוגים על הינה הצמח של שלGABA         השפעתו חוזרת ספיגה על   בסינפסותGABA      וכן
Appel K, Rose T, Fiebich B, et al. Modulation of the gamma-aminobutyric acid (GABA) system by 

Passiflora incarnata L. Phytother Res. Jun 2011;25(6):838-843.

הזכויות שמורות למיכל קירש
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 Zellerנרבן
מכיל

Valeriana 90mg

Crataegus herba 90mg

Passiflora 60mg

Humulus lupuli 42mg

Crataegus fruit 20mg   Shan Zha
מחזק את הלב ומזין יין ודם

1-2 TID

הזכויות שמורות למיכל קירש
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Scutellaria baichalensis
Huang Qin

קערורית סינית
שורש

מר, קר, יבש

מטהר אש, חום ולחות.
- חום ולחות: חום, קדחת השחת, אי שקט, צימאון, שיעול, ליחה צהובה וצמיגה, עיניים אדומות, טעם מר 

בפה, כאבי ראש.
- לחות חמה בקיבה ובמעיים

- לחות חמה בשלפוחית 

Scutellaria laterifoliaהצמח קרוב למין קערורית 

שניהם מכילים את החומרים
baicalin, baicalein

לשניהם השפעה סדטיבית (מרגיעה)

הזכויות שמורות למיכל קירש
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השפעה מרגיעה ואנטיאפילפטית דווחה בשימוש בצמח
Park HG, Yoon SY, Choi JY, et al. Anticonvulsant effect of wogonin isolated from 

Scutellaria baicalensis. Eur J Pharmacol. Nov 28 2007;574(2-3):112-119.

GABAהצמח נמצא כבעל השפעה פעילות קולטני 
Kim DH, Kim S, Jeon SJ, et al. The effects of acute and repeated oroxylin A treatments 

on Abeta(25-35)-induced memory impairment in mice. Neuropharmacology. Jul 10 
2008.

הזכויות שמורות למיכל קירש
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צמחים לטיפול בחוסר

הזכויות שמורות למיכל קירש
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Lycium barbarum
Gou qi zi

אטד פראי – גרגרי גוג׳י
פירות

מתוק, נטרלי.

:מזין את יין הכבד והכליות ומעצים את הדם והתמצית
- לטיפול בתסמונות של חוסר יין ודם וחולשה של התמצית, עם תסמינים דוגמת סחרחורות, הפרעות 

, הזעות לילה, גלי חום, אנמיה, שיבה בטרם עת, חולשה וכאב בגב התחתון הפרעות שינהראייה, 
והברכיים, אין אונות, קרי לילה, ספירת זרע נמוכה.

הזכויות שמורות למיכל קירש
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פירות הצמח נמצאים בשימוש מסורתי לטיפול בדלקות, גירוי עורי, דימום מהאף, כאבים וסדטציה
Dafni A,.Yaniv Z. Solanaceae as medicinal plants in Israel. J Ethnopharmacol. 1994;44:11-8.

IVנמצאה השפעה כנוירופרוטקטיב 
Ho YS, Yu MS, Yang XF, et al. Neuroprotective effects of polysaccharides from wolfberry, the 

fruits of Lycium barbarum, against homocysteine-induced toxicity in rat cortical neurons. J 
Alzheimers Dis. 2010;19(3):813-27.

בעבודות שנעשו על חולדות עם הנגזרת הפוליסכרידית של הפרי נמנעה השראת פעילות נוירוטוקסית של 
הפפטיד בטא-עמילואיד, עובדה המרמזת על תפקיד אפשרי לצמח בטיפול\מניעת מחלת האלצהיימר

. Yu MS, Leung SK, Lai SW, et al. Neuroprotective effects of anti-aging oriental medicine 
Lycium barbarum against beta-amyloid peptide neurotoxicity. Exp Gerontol . 2005;40(8-9):716-

727.
. Ho YS, Yu MS, Lai CS, So KF, Yuen WH, Chang RC. Characterizing the neuroprotective 

effects of alkaline extract of Lycium barbarum on beta-amyloid peptide neurotoxicity. Brain 
Res . 2007;1158:123-134

הזכויות שמורות למיכל קירש
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Schizandra chinensis
Wu Wei zi
שיזנדרה
פירות

חמוץ, פיקנטי, מלוח, מריר, אסטרינג׳נט מצמת/סופח, חמים.

: ועוצר שלשוליםמחזק כליה, מחזק ושומר את התמצית
- קרי לילה, הפרשות מאיבר המין, שפיכה מוקדמת, הפרשות וגינאליות והשתנה מרובה עקב 

חולשת כליה. לשלשולים בשעות הבוקר המוקדמות עקב חולשת טחול וכליה.

:סופח ומפחית הזעה
- להזעה מוגברת, להזעות ספונטניות והזעות לילה.

משקיט את הנפש ומרגיע את הלב:
- לעצבנות, פלפיטציות, הפרעות ונדודי שינה עקב חוסר בדם וביין של הלב והכליה.

לא נמצא מחקר מודרני הנוגע להשפעה סדטיבית והשריית שינה

 אדפטוגן

נוירופרוטקטיב – מגן על רקמת המוח
Xu X, Zhou X, Zhou XW, et al. Schizandrin prevents dexamethasone-induced cognitive 

deficits. Neurosci Bull. Oct 2012;28(5):532-540הזכויות שמורות למיכל קירש
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Poria cocos 
Fu Ling

פטרית פוריה
גוף הפטריה

מתוק, טפל, ניטרלי.

מגביר השתנה ומנקז לחות:
- שלשולים או בצקות עקב תקיעות, עימדון נוזלים ולחות.

- במצבים של שתן מועט עקב לחות חמה.

מחזק טחול ומאזן את המחמם האמצעי:
- לחולשת טחול המלווה בלחות ותסמינים דוגמת חוסר תיאבון, שלשולים ונפיחות.

מחזק טחול ומניע לחות:
- לחולשת טחול עם תקיעות נוזלים כאשר הליחה נעה מעלה ומלווה בסימפטומים כגון פלפיטציות, 

כאבי ראש, סחרחורות וחיפוי לשון דביק ושמנוני.

משקיט את הלב ומרגיע את הנפש:
- פלפיטציות, נדודי שינה ופיזור הדעת.

לא נמצא מחקר מודרני הנוגע להשפעה סדטיבית והשריית שינה

יש לשים לב לא לתת את הצמח בסמוך לשינה על מנת לא לעורר עצבנות בשלפוחית העלולה 
הזכויות שמורות למיכל קירשלהחמיר את הפרעת השינה
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Withania somnifera
Aswagandha
וויטניה משכרת

שורש

מריר, מתקתק, חמוץ, מזין, קריר / חמים.

מעצים את הצ'י.
, איבוד משקל, תת-תזונה.עייפות וחולשה חוסר תיאבון, - חוסר צ'י של הטחול:

- חוסר צ'י של הריאה: קוצר נשימה, שיעול, עייפות.
- חולשה של הצ׳י המגן

, לידה, תת-תזונה וחוסר תיאבון.חולשה עקב מתח מתמשך, מחלה מתמשכת- 

מעצים את צ'י ויאנג הכליות.
- חוסר צ'י ויאנג הכליות: חוסר חשק מיני, אימפוטנציה, חולשה וקור של הגב התחתון והברכיים.

מזין את הדם ומאתן את התמצית.
פלפיטציות והפרעות שינה.עם תסמינים דוגמת חיוורון, סחרחורות, חוסר דם: - 
: כאשר התסמינים הנם כאב גב תחתון, חולשה של הגפיים התחתונות, סחרחורות,  חוסר דם ותמצית-

טנטון ושיער שיבה בטרם עת.

הזכויות שמורות למיכל קירש
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אדפטוגן בעל חשיבות עצומה שמקורו ברפואה איורוודית

 RAהצמח נמצא כחלק מפורמולות לטיפול במתח, עייפות, כאב, מחלולת עור, סוכרת, מחלות מערכת עיכול, 
ואפילפסיה

Prakash J, Gupta SK, Dinda AK. Withania somnifera root extract prevents DMBA-induced 
squamous cell carcinoma of skin in Swiss albino mice. Nutr Cancer. 2002;42(1):91-97.

הצמח מהווה טוניק כללי, משפר את רמת האנרגיה, הבריאות הכללית ותוחלת החיים
הצמח עשיר בברזך, מעודד גדילה בקרב ילדים, משפר ספירת המוגלובין ותאי דם אדומים

Mishra LC, Singh BB, Dagenais S. Scientific basis for the therapeutic use of Withania 
somnifera (ashwagandha): a review. Altern Med Rev. 2000;5(4):334-346.

יעיל לטיפול בהפרעת חרדה כללית
Cooley K, Szczurko O, Perri D, et al. Naturopathic care for anxiety: a randomized controlled 

trial ISRCTN78958974. PLoS One. 2009;4(8):e6628

הזכויות שמורות למיכל קירש
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משפר תפקוד קוגנטיבי בקרב חולים בהפרעה דו קוטבית
Chengappa KN, Bowie CR, Schlicht PJ, Fleet D, Brar JS, Jindal R. Randomized placebo-

controlled adjunctive study of an extract of Withania somnifera for cognitive dysfunction in 
bipolar disorder. J Clin Psychiatry. 2013;74:1076-1083

במחקרים על בע״ח נמצא כי השפעתו המרגיעה של הצמח מתרחשת במע״מ, ככל הנראה באמצעות השפעה 
GABAעל תפקוד קולטני 

and tranquilizing effects on the central nervous system in animals (2) possibly by influencing 
GABA receptor function (17).

Kulkarni SK, Akula KK, Dhir A. Effect of Withania somnifera Dunal root extract against 
pentylenetetrazol seizure threshold in mice: possible involvement of GABAergic system. Indian 

J Exp Biol. 2008;46(6):465-469

הזכויות שמורות למיכל קירש



  29

Avena sativa
שבולת שועל

זרעים (טרי בעל מרקם חלבי או יבש)

מתקתק, חמים, לחלוחי

מעצים את הצ'י.
, לידה, תת-תזונה, אנמיה. .- חולשה עקב מתח מתמשך, מחלה מתמשכת

מעצים ומזין את צ'י ודם הלב ומרגיע את הנפש.
, נטייה לשכחנות, אפטיות, - מעצים צ'י ודם לטיפול בחולשת הטחול והלב עם תסמינים דוגמת נדודי שינה

עייפות.

מחזק את הכבד והכליות ומזין את הדם והתמצית.
 עם תסמינים דוגמת סחרחורות, הפרעות ראייה, שיבה בטרם עת, חולשה לטיפול בתסמונות של חוסר יין ודם-

הפרעות שינה.וכאב בגב התחתון והברכיים, 
-חוסר בתמצית הכליה: חולשה, תשישות נפשית, איבוד זיכרון, חוסר ריכוז, דיכאון, סניליות, 

אוסטיאופורוזיס.

תומך בכליות ומאתן את היאנג.
- חוסר יאנג הכליות: אימפוטנציה, שפיכה מוקדמת, כאבי גב תחתון וברכיים, חולשה של הגפיים התחתונות.

מניע צ'י.
-תקיעות צ'י: חוסר שקט, עצבנות, דפיקות לב, נדודי שינה.

-תקיעות צ'י הרחם: תסמונת טרום וסתית, מחזור מאחר וקלוש, כאבי מחזור.
הזכויות שמורות למיכל קירש-תקיעות צ'י שלפוחית השתן: עצירת שתן, כאבים במתן שתן, שלפוחית עצבנית.
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נוירופרוטקטיב, נוגד דיכאון ומרגיע, מלחלח ומרכך ועוד...... 

מכיל: 
ריבוי סיבים מסיסי מים

ויטקסין (בדומה לפסיפלורה) 
Bויטמינים מקבוצת 

וטריפטופן – חומר מוצא לסרוטונין

, השפעה מרגיעה על מערכת העצבים המרכזיתGABAלסרוטונין, לצד 

זרעים יבשים (בשימוש למאכל) מכילים ריכוז נמוך יותר של טריפטופן וריכוז גבוה יותר של פחמימות
בהשוואה לזרעים טריים

הזכויות שמורות למיכל קירש
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חזרה לגלית

פורמולת יום
Tinc. Withania somnifera Radix 1:3, 40%

Tinc. Crataegus spp. Fruit 1:3, 30%
Tinc. Humulus lupulus Flos. 1:3, 30%

5-7.5ml TID

ארוחת ערב 
דייסת שיבולת שועל עם ג׳רגרי גוג׳י

פורמולה לפני השינה (כחצי שעה לפני, אם מתעוררת ניתן לקחת מנה נוספת)
Tinc. Valeriana officinalis Radix 1:3, 50%

Tinc. Passiflora incarnarnata 1:3, 50%
2.5-7.5ml * 1-2

הזכויות שמורות למיכל קירש
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תודה על ההקשבה
ושינה נעימה


