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*İMMUNAT Bitkisel İlaç AŞ. 2007 yılında Bodrum Yalıkavak’ta Türkiye’nin ilk bitkisel ilaç etken madde üre-
tim tesisi olarak Adnan AKAR tarafından kuruldu. Bünyesinde bulunan doktor, eczacı ve kimyagerler ile 
birlikte birçok endemik bitkinin medikal sıvı ekstraktlarını üreterek sektöre öncülük yaptı. 
*2012 yılında Ankara Eczacı Odasının düzenlediği “Bitkisel 2012” sempozyumunun Ana sponsorluğunu 
gerçekleştirdi. 
*2012 yılında Türkiye’de ilk defa Gıda Takviyesi Kategorisinde Uluslararası Güvenilir gıda üretiminde 
Müşteri memnuniyeti ödülüne layık görüldü.
*2013 yılında Orta Karadeniz Eczacı Odalarının düzenlediği Bitkisel Sempozyumuna sponsor olarak katıldı. 
*2013 yılında Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından devlet desteği kazandı. 
* 2012 yılında “Zerdeçal Mucizesi” , 2013 yılında “Bitkilerle Tedavi” , 2014 yılında “Fitoterapi Gerçeği” adlı 
kitaplarını yayınladı. 
*Dünya da ilk kez Curcuma Longa (Zerdeçal) ekstresini Faz3-A2 adlı yeni bir yöntem ile Türkiye’de üretmeyi 
başardı. Halen orijinal tek üretici konumundadır. 
*Geliştirdiği XPS6 adlı ürün ile Avrupa’da Birinci sınıf preperat unvanı alarak Dakks Akredite Laboratuvar-
ları tarafından onaylandı. 
*Dünya da ilk kez 15 bitkinin sıvı ekstraktını üreten öncü firma konumundadır. 
*Osmanlı Kök ve Baharat Ekstresi ve Orient Syrup ile  İpek Yolu projesini geliştirdi. 
*İMMUNAT 03-06 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bodrum’ da düzenlenen “KANSERGETAT: Kanser Tanı ve Teda-
visinde Bütüncül Tıp( Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ) Yaklaşımları Sempozyumu” na sponsor olarak katılmıştır.
* 2018 yılında Bodrum’da 2. Makro üretim tesisi ve laboratuvarlarını kurdu. 
* 2018 yılında Uluslararası Geleceğin E hali (Geleceğin eczaneleri) Sempozyumuna sponsor olarak katıldı. 
*İMMUNAT AŞ. ülkemizde eczanelerimizin farklı medikal sektörlerin ve üniversitelerin güvenilir bitkisel 
ürün ve etken madde ihtiyacını karşılamakta olup standardize likit ekstraktları üretimi ile Fitoterapide ihti-
yaç duyulan ürünlerin AR-Ge çalışmalarını ve üretimini devam ettirmektedir. 

KURUMSAL
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İmmunat Samsun
Danışman Hekim
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İMMUNAT 03-06 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
Bodrum’ da düzenlenen “KANSERGETAT: 
Kanser Tanı ve Tedavisinde Bütüncül Tıp 

( Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ) Yaklaşımları 
Sempozyumu” na sponsor olarak katılmıştır.

BELGELER
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Aynı Safa
(Calendula Officinalis)

Biberiye
(Rosemarinus Officinalis)

	 Yunanlılar	 Aynı	 Safa’yı	
iyileşmeyen	 yaralar,	 yüksek ateş, çıban, 
mide ülseri yaraları, kolit, enfeksiyon 
hastalıkları, romatizma ve kötü huylu 
tümör	 için	 kullanmışlardır.	 Halk	 arasında	
ter	önleyici	damar iltihabı, varis, fistüller, 
HIV türleri, diüretik, spazm çözücü ve adet 
getirici	olarak	kullanıldığı	bilinmektedir.	

	 Aynı	safa,	calendula,	glikozitler,	xan-
tophyll,	musilaj,	 flavonlar	 ve	 organik	 asitler	
den	oluşan	zengin	bir	drogdur.	Yeni	araştır-
malar	 bitkinin	 taşıdığı	 triperten,	 saponinler,	
quercetin,	carotinoid	sesquiterpenler	ile	an-
tioksidan	 etkilerinin	 olduğunu	 göstermiştir.	
İçeriğindeki beta caroten ve lutein göz 
sağlığı	 açısından	 da	 önemlidir.	 Bu	 nedenle	
öncelikle	Makula	dejenerasyonunu	(sarı	leke	
hastalığı)	önlemekte	kullanımı	düşünülebilir.

	 Aynı	 safa	 hepatit	 A-B	 ve	 C	 sorun-
larında	 kan	 temizleyici	 özelliği	 sayesinde	
tedaviye	büyük	yardımcıdır.

	 *Kısacası	 aynı	 safa	 drogu	 için	 ta-
biat	eczanesi	deyimi	pek	de	yanlış	olmasa	
gerekir.
   

	 Biberiye	ekstresi	düz	kas	ve	damar	
kası	 spazmlarında	 kasları gevşetme	 etkisi	
olduğu	gözlemlenmiştir.	İçeriğinde	bulunan 
Rosemarinik asit, ursolik asit ve apigenin 
antienflamatuar ve ağrı kesici özel-
liklerini	 göstermektedir. Adet söktürücü, 
ağrı kesici, idrar ve ödem atıcı,	 bacak-
lardaki	 dolaşım	 bozukluğu,	 uyuşma	 ve	
karıncalanmalara	 önerilmektedir.	 Biberi-
ye sodyum, potasyum, klor gibi	mineraller	
açısından	 çok	 zengin	 bir	 bitkidir.	 Bundan	
dolayı	 mineral	 dengesini	 düzenleyerek	
böbrek	 fonksiyonlarının	 korunmasında	
yardımcı	 olur.	Ödem sökücü	 etkisi	 sebebi	
ile	zayıflamayı desteklediği	bilinmektedir.	
Biberiye,	 tanen, reçine, kamfer, terpen, 
saponin, cholin, kafur, linalol, kamfen, si-
neol, borneol, glikozitler, acı madde ve or-
ganik asitler	içermektedir.

	 Ayrıca,	 biberiye	 ekstresi	 dolaşım 
bozukluğu, sinir sitemi düzenleyici ve me-
tabolizmayı hızlandırıcı etkilerinden	dolayı	
kullanımı	 yaygındır.	 Önemli	 bir	 özelliği	 de	
karaciğer	detoksifikanı	olmasıdır.

POT-MARIGOLD
High	 fever,	 boils,	 stomach	 ulcer	 wounds,	
Colitis,	infectious	diseases,	rheumatism	and	
malignant	 tumors,	 Vascular	 inflammation,	
varicose	veins,	fistula,	HIV	species,	diuretic,	
spasm	remover	and	menstruation,	Macular	
degeneration.	

ROSEMARY LEAF
Anti-inflammatory	and	painkiller,	Urine	and	
edema	Shooter,	helps	Menstrual	Cycle,	Cir-
culatory	disorder,	Nervous	 systems	 regula-
tor	and	metabolism	accelerator.
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Çörek Otu Tohumu 
(Nigella Sativa)

Civan Perçemi 
(Achillea Millefolium)

	 Çörek	 otu	 bağışıklık sistemini 
güçlendiren	 ve	 hormon	 dengeleyen	 en	
güçlü	drog	olarak	bilinir.
 
	 Çörek	 otu	 ekstresi	 vitamin	 olarak	
A, H, C, B1 ve B6	içerir.	Minerallerde	ise	se-
lenyum, çinko, magnezyum, fosfor, demir, 
bakır ve kalsiyum	 içerirken	 en	 önemli	
bileşeni	 ise	 timol	 türevleridir.	 Aktif	 madde	
olarak	timokinon,	uçucu	olmayan	yağlar	ve	
nigellon	 içeren	 çörekotu	 bunların	 yanı	 sıra	
palmitik asit, linoelik asit, oleik asit	içeriği	
ile	birçok	hastalığa	da	şifa	kaynağıdır.
 
	 Çörek	 otu	 halk	 tababetinde	
yüzlerce	 yıldır	 bir	 sağlık	 sorununa	 şifa	
olduğu	 bilindiğinden	 geleneksel	 kullanımı	
oldukça	yaygındır.	Bu	sebeple	alerji, astım, 
bronşit, egzema, artrit, romatizma, kan 
şekeri düşürücü ve ürik asit azaltıcı, 
Memory Amplifier, hormon dengeleyici, 
mikrop ve mantarlara karşı	ve	genel	vücut 
direnci	güçlendirici	olarak	kullanımı	yaygın-
laşmıştır.

	 Çörek	 otunun	 ayrıca	 beyin	 doku-
larını	 koruduğu,	 Sedef	 ve	 Parkinson	
hastalıklarının	 tedavilerinde	 kullanıldığı	
bilinmektedir.

	 Civan	 perçemi	 ekstresi	 fito-östro-
jen, asparagin, şamuzalen, achillein, azu-
len, borneol, pinen, sabinen, inulin, C vita-
mini	 ve	 yüksek	miktarda	potasyum	 içerir.	
Özellikle	 antienflamatuar	 etkisi	 nedeni	
ile	 kadın	 genital sistemi hastalıklarında	
(vulvutis,	 kolpitis	ve	vaginitiste)	kullanıldığı	
gözlemlenmiştir.	 Menopoz ve regl	 dönem	
ağrılarında	 iyileştirici	 etkileri	 çok	 eskiden	
günümüze	bilinmektedir.	

	 Kadınlarda	 meme fibrokistleri, 
beyaz akıntı, genital enfeksiyon, man-
tar, kramp, ateş basması, terleme, os-
teoporoz, migren ve baş ağrısındaki	 et-
kilerinin	 araştırmaları	 olumlu	 sonuçlar	
vermiştir.	İç	hemoroitlerde	civan	perçemi	
ekstresi	içilerek,	dış hemoroitlerde	tam-
pon	 yapılarak	 damar	 büzücü	 ve	 kana-
ma	 dindirici	 özellikleri	 ile	 kullanıldığı	
görülmüştür.

	 İngiltere	 de	 yapılan	 araştırmalar-
da	 fito-östrojen	 içeriğinden	 dolayı ciltteki 
kırışıklıkları	 önemli	 ölçüde	 geciktirdiği	
açıklanmıştır.

	 *(Fito-östrejenin	 insan	 bedeninde	
bio-östrojene	dönüştüğü	bilinmektedir.)

BLACK CUMIN SEED
Anti-allergy,	Asthma,	Bronchitis,	Eczema,	Ar-
thritis,	 Rheumatism,	 Blood	 sugar	 lowering,	
Uric	 acid	 Reducer,	 Memory	 Amplifier,	 General	
Body	Resistance	Booster	Against	Germs	and	
Fungi,	Immune	system	Strengthens.	

YARROW
Anti-inflammatory,	Genital	system	Diseases	
(Vulvutis,	Kolpitis	and	Vaginitis),	Menopause	
and	menstrual	In	the	period	pains,	Breast	fi-
brocysts,	white	discharge,	genital	 infection,	
Internal	and	external	Hemorrhoids.
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Damar Otu
(Plantoga Lanceolata)

Çoban Çökerten
(Tribulus terrestris)

	 Bıldırcın	 doğada	 bulunan	 damar	
otu	 ile	 beslenir.	 Bu	 sebep	 ile	 bıldırcın	 yu-
murtası	 tüketen	 astım	 hastalarının	 şifa	
bulduğu	 bilinir.	 Bu	 özellik	 çiftliklerde	
yetiştirilen	 bıldırcın	 yumurtalarında	bulun-
mamaktadır.

	 Damar	 otu	 ekstresi	 içeriğinde	
bulunan	 flavonoidler	 ve	 aucubin	 glikozi-
di	 üst	 solunum	 yollarında iltihap gideri-
ci ve antibaktriyel etkileri	 olduğu	
görülmüştür.	 Damar	 otu	 ekstresi	 bu	
özelliğinden	 dolayı	 öksürük, balgam sök-
türücü, boğmaca, bronşiyal astım ve 
akciğer tüberkülozunda	 etkili	 olduğu	
düşünülmektedir.	 Bronş genişletici etki-
si	 ile	nefes darlığı	 çekenlerde	 rahat	 nefes	
alımı	sağlar.	Antihepatotoksik	etkisi	kanıt-
lanmış	 olup,	 karaciğer	 fonksiyonel	 bozuk-
luklarında	 silymarinden	 daha	 etkili	
olduğu	gözlemlenmiştir.

	 Damar	 otu	 ekstresi	 rezin, fosfor, 
demir, kalsiyum, nişasta, uçucu yağlar ve 
B-C vitaminleri bakımından	zengindir.

	 Çoban	 çökerten	 ekstresi	 genel-
likle	 erkek	 sağlığı	 için	 kullanılır. Erkeklik 
fonksiyonları, kardiyovasküler	 ve	 idrar 
yolları	hastalıklarında,	bilhassa	erkek libi-
do	 artırımda	 yardımcı	 olduğu	 gözlemlen-
miştir.	 Sperm sağlığı ve sayısı	 ile	 testos-
teron	hormonunu	attırdığı	izlenmektedir.

	 Testosteron	 hormonu	 erkeklerde	
bedenin	 gelişmesinde	 önemli	 bir	 rol	 oy-
nar.	 Genel	 olarak	 erkeklerde	 testosteron	
hormonu	üretimi	30	 lu	yaşlardan	 itibaren	
düşmeye	başlar.	Çoban	çökerten	bitkisinin	
protodioscin	 ve	 luteinising	 enzimleri tes-
tosteron üretiminin artmasına	 yardımcı	
olduğu	literatürlerde	belirtilmiştir.		

	 İçeriğinde	 dioscin, diosgenin, 
frostanol, spirastanol, tigogenin, ve pro-
todioscin gibi saponinler, phytosterols, 
flavonoidler, glikozidler, alkoloidler ve 
tanenler	 gibi	 sağlığımız	 için	 çok	 önemli	
maddeler	bulunmaktadır.

PLANTAIN
Antibactriyel,	 Expectorant,	 Pertussis,	 Bron-
chial	asthma,	Pulmonary	tuberculosis,	Anti-
hepatotoxic.

TRIBULUS FRUIT
Men’s	 Sexuality	 and	 Masculinity	 functions,	
Cardiovascular	and	urinary	tract,	Male	Libi-
do	enhancer,	Sperm	Health	and	increase	of	
number,	 	 Increase	of	 testosterone	produc-
tion.



9

Ekinezya
(Echinacea SP.)

ECHINACEA
Immune	 system	booster,	 The	 flu	 and	 cold,	
the	 upper	 respiratory	 system	 Diseases,	
Yeast	Infections.			

Deve Dikeni Tohumu 
(Silybum Marianum)

	 Ekinezya	 ilk	 olarak	 Kuzey	 Amerika	
yerlileri	 tarafından	 kış	 döneminin	 zor	 şart-
larına	dayanıklı	olmak	için	kullanılmıştır.	
 
	 Ekinezya	 bitkisi,	 A-B2-C ve E vita-
minleri	 bakımından	 zengindir.	 Vitaminlerin	
yanı	sıra	demir, çinko,   potasyum, mangan, 
betaine, caffeik asit, luteolin, apijenin ve 
glucuronik asitler	bulunmaktadır.

	 Yapılan	 birçok	 araştırmalarda	
ekinezya’nın	bağışıklık	sistemini	destek-
leyici	 ve	 bu	 sayede	 beden	 direncini	 yük-
seltici	olduğu	gösterilmiştir.	Bu	etkilerinden	
dolayı	 tüm	 dünyada grip, üst solunum 
yolu	 hastalıklarına	 ve	 soğuk algınlığına 
karşı	kullanılmaya	başlanmıştır.	Ekinezya’nın	
akyuvar	 (lökosit)	 sayısını	 yükselterek	 bak-
teri, virüs	 ve	 mikro-organizmaların	 yok	
edilmesinde	 yardımcı	 olduğu	 gözlemlen-
miştir.	 Gargara	 gibi	 kullanıldığında	 ağız	 ve	
boğaz	da	bakteri	ve	mantar enfeksiyonları-
na	karşı	etkisi	bilinmektedir.

	 İsveç’te	yapılan	bir	çalışma	ekinezya’nın,	
nezlenin	12	klinik	semptomunu	azalttığını	göster-
miştir.	 Nezlenin	 ilk	 işaretleri	 görüldüğünde	
tüketilmelidir.	 Vücudun	 savunma	 hattını	
virüslere	karşı	korumaktadır.

	 *İlerlemiş	 sistemik	 ve	 otoimmün	
hastalıklarda	kullanılmamalıdır.

	 Deve	dikeni	tohumu	içeriğini	de	sily-
marin, quercetin, taxifolin, bioflavonoidler, 
sabit yağlar, albumin, müsilaj, ve acı mad-
deler	bulunur.

	 Deve	dikeni	ekstresi siroz,	alkol	kaynak-
lı hasarlı karaciğer ve hepatit	 hastalıklarından	
şikâyeti	 olanların	 tedavilerinde	 oldukça	 yarar	
sağladığı	 gözlemlenmiştir.	 Aslında	 deve	
dikeni	her	türlü	karaciğer	toksitesinde	büyük	
ölçüde	etkilidir.	Alman	araştırmacılar	ölümcül	
olabilen Amanita mantarı	zehirlenmesinden	
sonra	 oluşan	 toksik	 karaciğer	 hasarının	 te-
davisinde	 deve	 dikeninin	 oldukça	 etkili	
olduğunu	saptamışlardır.

	 Karaciğeri	 koruyucu	 etken	 mad-
deler	kompleksi,	3	flavonolignan	dan	oluşan	
silymarin, acı maddeler, taxifolin, quercetin, 
sabit yağ,	albümin	ve	müsilajdır.

	 Deve	 dikeninin	 etken	 maddesi	
silymarin,	 yüksek	 dozlarda	 bile	 hiçbir	
yan	 etki	 içermez	 ve	 karaciğer	 dokularının	
yenilenmesinde	fevkalade	etkilidir.	Silymarin	
suda	yeteri	kadar	çözünmediği	için	çay	olarak	
kullanımı	etkili	olmaz.

	 Deve	 dikeni	 tohumu	 preparatları	
tüm	dünyada	(Milk	Thistle)	adı	 ile	tanımakta	
ve	çok	geniş	alanda	kullanılmaktadır.

THISTLE
Cirrhosis,	 Alcohol	 induced	 Damaged	 liver	
and	hepatitis.
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Enginar Yaprağı 
(Cynara Scolymus)

	 Alkol	ve	kimyasal	ilaç	tüketimi	baş-
ta	 olmak	 üzere	 karaciğere	 yansıyan	 tüm	
tahribatlarda,	 karaciğer ve beden detoksu 
söz	konusu	olduğunda	öne	çıkan	en	önemli	
bitkilerden	 birisidir.	 Karaciğer	 ile	 ilgili	 tüm	
sağlık	 sorunlarında	 kullanımı	 ve	 faydaları	
bilinmektedir.

	 Enginar	 yaprağı	 ekstresi	 içeriğinde	
bulunan inulin, cynarin, tanen, cynoro-
picrin, kalsiyum, demir, potasyum ve min-
eraller	 sayesinde	 karaciğerin	 çalışmasını	
güçlendirici, karaciğeri koruyucu, karaciğer 
fonksiyonlarını uyarıcı ve lipit düşürücü 
etkileri	görülmüştür. Kronik hepatit B ve C 
sorunlarında	 da	 tavsiye	 edildiği	 bilinmek-
tedir.	Ayrıca	bağırsakları	yumuşatarak	hafif	
diyareik	 etkisi	 ile	 de	 bağırsak	 detoksuna	
yardımcıdır.	Safra	asidi	üretmesi	sayesinde	
karaciğeri	 uyarır,	 vücuttaki	 amonyak	 ve	
kandaki	yağ	oranını	düşürür.

	 İtalya’da	 Parma	 üniversitesinde	
karaciğer	 hastalıkları	 üzerindeki	 etkileri	 in-
celenmiş	 olup,	 enginar	 yaprağı	 geleneksel	
tedavilerle	birlikte	yıllardır	tüm	karaciğer	so-
runlarında	etkili	olduğu	bilinmektedir.

	 *(Cynarin	 etkin	maddesi	 enginarın	
yapraklarında	daha	çok	bulunmaktadır.)

ARTICHOKE LEAF
Liver	 and	 Body	 Detox,	 Strengthening	 the	
liver’s	functioning,	protecting	the	liver,	stim-
ulating	 hepatic	 function	 and	 lowering	 the	
lipid.

Gingko Biloba 
(Gingko Biloba)

	 Japonya	 ya	 atom	 bombası	
atılamasından	 sonra	 neredeyse	 yaşamını	
sürdürebilen	tek	ağaçtır.	Bu	yüzden	mabet	
ağacı	 ismi	 ile	 de	 anılmaktadır.	 Bu	 özelliği	
kimyasallara	 ya	 da	 radyasyona	 karşı	 olan	
dayanıklılığına	bağlanmıştır.	

	 Gingko	 Biloba	 içeriğinde	 flavon 
glikozidler, diterpenler, triterpenler, flava-
noidler, kardoneller, kardoller, terpen ve 
organik asitler vardır.

	 Tüm	dünyada	alerji ve beyin fonk-
siyonlarına	 sağladığı	 iyileştirici	 etkisinden	
dolayı	 çok	 bilinen	 droglardan	 biridir.	 Kan 
dolaşımını	arttırıcı	ve	bundan	dolayı	beyne	
daha	 fazla	 oksijen	 taşıma	 özelliğinden	
dolayı	hafızayı arttırıcı ve	koruyucu, kulak 
çınlamasını azaltıcı	 ve işitmeyi arttırıcı, 
yaşlılık şikayetlerini azaltıcı	 olarak	 kul-
lanılmıştır.

	 Gingo	 Biloba beyin ve tiroit bezi	
için	vazgeçilmez	bir	takviyedir.	Nükleik	asit	
ve	 protein	 sentezini	 hızlandırdığı	 bilin-
mektedir.	 Almanyada	 yapılan	 araştırma-
larda Alzheimer	 hastalarında	 da	 olumlu	
sonuçlar	 verdiği	 gözlemlenmiştir.	 Kan	 su-
landırıcı	özelliği	de	bilinmektedir.

GINGKO BILOBA
Allergies	and	Brain	functions,	Blood	circula-
tion	 Enhancer,	Memory	 Enhancer,	 Tinnitus	
Reduction,	Hearing	Enhancer,	reducing	Old	
age	Complaints.
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Hindiba Yaprağı
(Cichorium Endivia)

CHICORY LEAF
Oxidative	stress,	Malaria,	Blood	and	liver	fat,	
Cholesterol,	bilirubin	and	enzyme	activities	
in	Pancreas	and	liver.	

Hayıt Meyvesi
(Vites Agnus-Castus)

	 Hindiba	 yaprağı	 ekstresi,	 içeriği	
rezin, fosfor, demir, protein, kalsiyum, 
nişasta, uçucu yağlar ve B-C vitaminleri ihti-
va	etmektedir.

	 Nitros-aminlerin	 tetiklediği	 oksi-
datif stres	 karaciğer	 üzerinde	 tahribatlara	
sebep	olmaktadır.	Hindiba	ile	yapılan	uygu-
lamalar	 sonucunda	 kan ve karaciğerdeki 
toplam yağ, kolesterol, bilirubin ve enzim 
aktiveleri	 ölçüldüğünde	 Hindiba’ın	 antiok-
sidan	 etki	 gösteren	 parametreleri	 arttırdığı	
karaciğeri	koruduğu	ortaya	çıkmıştır.

	 Ayrıca	hindiba’ın	 lactucin ve lactu-
copicrin	etkin	maddelerinin	sıtma(malarya)	
ya	 karşı	 etkilerinin	 olduğu	 bildirilmektedir.	
Windsor	 Üniversitesinde	 Hindiba	 ekstresi	
ile	 yapılan	 çalışmalarda	 lösemi	 ve	 lenfo-
ma	 hücrelerinin	 gelişimini	 normalize	 et-
mesi	 nedeni	 ile	 lösemi	 tedavisinde	 önemli	
rolü	 olduğu	 kanıtlanmıştır.	 DNA’yı	 serbest 
radikal hasarlarından	 koruduğu	 saptan-
mıştır.

 Pankreas ve karaciğere	 bağlı	
hastalıklarda,	safra	taşlarının	oluşumuna	ve	
irileşişini	 önlediği,	 şişkinlik	 ve	 sindirim	 bo-
zukluğunda	 yaygın	 olarak	 kullanıldığı	 bilin-
mektedir.

	 Hayıt	 meyvesi,	 yüzyıllardır	 kadın	
hastalıklarında	 ve	 ayrıca	hormon dengeleyi-
ci	 olarak	 kullanılmaktadır.	 Özellikle	 kadınlar	
için	yaratılmış	bir	bitki	olduğuna	inanılır.	Adet 
öncesi	ve	süresince	sendromlar	üzerinde	hor-
mon	dengeleyici	özelliği	 ile	öne	çıkmaktadır.	
Progesteron, östrojen	 gibi	 yumurta	 oluşu-
mu	 sırasında	 değişim	 gösteren	 hormonları	
dengeleyerek	stres ve metabolik hassasiyet-
lere	karşı	daha	hafif	bir	dönem	geçirilmesine	
yardımcı	olur.	
 
	 Almanyada	 Goettingen	 Üniversi-
tesinde	 hayıt	 meyvesi	 içeriğindeki	 fla-
vonoidlerin hipotalamus, hipofiz	 ve tiroid 
hormonları	üzerindeki	etkileri	incelendiğinde	
hormonlar	üzerinde	düzenleyici	etkisi	bulun-
duğu,	 endokrin	 sistem	 ile	 bağlantılı	 durum-
larda	denenebileceği	belirtilmiştir.

	 Hayıt	 meyvesi	 kan	 sulandırıcı	
özelliğe	sahip	olup	kılcal damar	oluşumu	ve	
varisler	üzerinde	olumlu	etkileri	olduğu	bilin-
mektedir.

	 Hayıt	meyvesi, flavonoidler, iridoid 
glikozitler,stroidler, tanen, viticin, resin, al-
kaloitler ve vitaminler	bakımından	zengin	bir	
içeriği	vardır.

	 Hayıt	 meyvesinin	 hormonal	 özel-
likleri	 dışında	 baş	 ağrısı	 ve	 migren	 dışında	
bacak,	 ayak,	 kalp	 ve	 beyin	 damarlarını	 açıcı	
özellikleri	bilinmektedir.

CHASTE TREE
Hormone	 stabilizers	 (Progesterone,	 estro-
gen),	Stress	and	metabolic	sensitivities,	Hy-
pothalamus,	 pituitary	 and	 Tiroid,	 Capillary	
veins	Formation,	Varices.
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Karabaş Otu
(Lavandula Stoechas)

	 Kekik	 ve	 lavanta	 bitkilerinin	 karışımını	
andıran	 bir	 yapıya	 sahiptir.	 Osmanlı	 döneminde	
kolera’nın	 yaygın	 olduğu	 bölgelerde,	 bağırsak içi 
mikrop, virüs ve kötü bakterileri	yok	edici	özelliğin-
den	 dolayı,	 padişah	 fermanı	 ile	 kullanımı	 zorunlu	
olmuştur.	Stafilokok ve streptokok	enfeksiyonların-
da	da	etkili	olduğu	görülmüştür.	Genel	olarak	gram	
negative	ve	pozitif	bakterilere,	inatçı	iltihabi	olaylara	
etkisi	 bilinmekte	 olup.	 Candida	 mantarı	 enfeksi-
yonunda	ve	bağırsak	spazmı	çözücü	ve	tonik	etkileri	
bilinmektedir.

 Organik asitler, perillyl alkol, geraniol, 
antioksidanlar, rosmarinik asit, cineole ve caro-
phyllene	karabaş	otunun	içeriğinde	bulunur.	Genel	
anlamda	 antistomatik,	 antiseptik,	 antispazmodik,	
ekspektorant	ve	hazım	kolaylaştırıcıdır.

	 Karabaş	otunun	içerdiği	perillyl	alkol	hem	
hücre	 bölünmesini	 önlemekte	 hem	 de prostat, 
pankreas, bağırsak ve meme tümörlerine	 karşın	
etkin	özellik	göstermektedir.	Kan dolaşımını düzen-
leyici özelliği	ise	taşıdığı	rosmarinik	asitten	kaynaklan-
maktadır.	Rosmarinik	asidin	diğer	iki	özelliği	damar 
sertliğine	 karşı	 ve	 kan	 sulandırıcı	 olarak	 kullanıl-
masıdır.	

	 Ülkemizde	 akciğer	 sorunları,	 astım 
hastalığı, damar tıkanıklığı	ve	mikrobik	hastalıklar-
da	son	derece	başarılı	bir	şekilde	kullanımı	yaygındır.

	 *Halk	 arasında	 ve	 tababette	 beyin	
süpürgesi	olarak	ta	isimleşmiştir.

FRENCH LAVANDER
Prostate,	 pancreas,	 Intestinal	 and	 breast	
tumors,	Blood	circulation	regulator,	Arterio-
scloresis,	arteries,	Asthma	disease,	vascular	
obstruction.	

Kırkkilit
(Equisetum Arvense)

	 Kırkkilit	 ekstresi	 iyileşmeyen	
yaralarda,	 romatizma ve gut hastalığında 
kullanılmıştır.	 İçeriğindeki	 maddeler	 an-
tibakteriyel, antienflamatuar, diüretik 
özellikleri	 ile	böbrek	 ve	 idrar	 yolu	enfeksi-
yonlarında, iyi huylu prostat	büyümelerine	
karşı	tavsiye	edilmektedir.

	 Kırkkilit	 bitkisi,	 silisyum, formik 
asit, demir, alüminyum, potasyum, man-
gan, oksal, kolloid, organik asitler, sapo-
nin, alkaloidler, flavonoidler ve lektin	 et-
ken	maddelerini	taşır.

	 Yapılan	 klinik	 çalışmalar:	 gece 
idrar kaçırma, bursit, guatr, konjestif kalp 
yetmezliğinin	 sebep	 olduğu	 kan	 dolaşımı	
yetmezliğinde	 iyileştirici	 etkileri	 olduğunu	
göstermiştir.

	 Brezilya’da	 yapılan	 bir	 çalışmada	
Kırkkilit	 bitkisinin	 anti-enflamatuar(iltihap	
önleyici)	özellikleri	incelenmiş	ağrı	kesici	ve	
iltihap	önleyici	özellikleri	gözlemlenmiştir.

	 Doğada	 her	 bitkinin	 insan	 be-
deninde	 bir	 organ	 ile	 ilişkisi	 kurulsa	
Kırkkilit(atkuyruğu)	 bitkisinin	 içeriğindeki	
silisli	 asitler	 sayesinde böbrek, mesane ve 
idrar yolları için	yaratılmış	olduğu	söylene-
bilir.

HORSETAIL
Rheumatism	 and	 Gout,	 Antibacterial,	 An-
ti-inflammatory,	 Diuretic,	 Benign	 prostate	
Grow,		Urinary	incontinence,	Bursitis,	Guatr,	
Congestive	Heart	Failure.	
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Kırmızı Pancar
(Beta Vulgaris)

RED BEET ROOT
Impaired	immune	system,	Regular	Hormone	
Development,	also	protects	Heart	and	Liver.	

Keçiboynuzu/Harnup 
(Ceratonia Siliqua)

	 İsveç’te	 bulunan	 Lund	 üniversi-
tesinde	 yapılan	 araştırmalarda	 kırmızı	 kan	
hücrelerinde	bulunan	hemoglobin	adlı	pro-
teinin	 kırmızı	 pancarda	 bulunan	 protein	
ile	 %50-60	 benzerlik	 taşıdığı	 belirlenmiştir.	
Kırmızı	 pancar	 kökü,	beta karoten, betasi-
yanin, folat, nitrat, bakır, potasyum, kalsi-
yum, magnezyum, brom ve A-B-C ve P vita-
minleri bakımından	zengin	bir	bitkidir.

	 Annelerin	 hamilelik	 dönemleri	
ile	 emzirme	 dönemlerinde	 bebeğe	 ihtiyaç	
duyduğu	 koruyucu	 maddeleri	 yeteri	 ka-
dar	 veremedikleri	 izlenmiştir.	 Bu	 sebep	 ile	
çocuklarda	 ortaya	 çıkan	 bağışıklık sistemi 
düşüklüğünde	 kullanılması	 yaygındır.	 Bitki	
kökü,	bu	özelliğini	 içeriğinde	ki	zengin	folat	
ve	 beta	 karoten	 den	 almaktadır.	 Aynı	 za-
manda	 çocuklarda düzenli hormon gelişi-
mini	de	desteklediği	düşünülmektedir.

	 Bileşiminde	 bulunan	 rubidyum	
sayesinde	 sindirim	 sistemini	 düzenleyi-
ci	 özelliği,	 taşıdığı	 mineraller	 bakımından	
bağışıklık	 sistemini	 güçlendirici	 yönü,	 kan	
yapımı	ve	alyuvar	sayısında	artış	görülmesini	
desteklediği,	kalp ve karaciğeri	de	koruduğu	
gözlemlenmiştir.

	 *2	 yaş	 altı	 çocuklarda	 kullanılması	
tavsiye	edilmez.

	 Keçiboynuzu	 ürünlerinde	 çekirdek	
ile	birlikte	özel	 işleme	tabi	tutulan	preparat-
lar	daha	etkili	bulunmuştur.	Bu	şekilde	hazır-
lanan	 preparatlarda	 karbonhidrat, yağlar, 
sodyum, gallik asit, çinko, potasyum, mag-
nezyum, kalsiyum, selenyum, A-B1-B2-B3-C 
ve E vitaminlerinin	daha	 fazla	miktarda	bu-
lunduğu	düşünülmektedir.	

	 İçerdiği	gallik asit	sayesinde astım, 
nefes darlığı, öksürük ve balgam sorunların-
da	 son	 derece	 etkili	 olduğu	 düşünülmekte-
dir.	 Sigaraya	 bağlı	 akciğer	 sorunlarını	 90%	
engelleyebildiği	 gösterilmiştir.	 Sigara	
tüketenlerde	kullanımdan	1	hafta	sonra	bal-
gam	söktürdüğü	gözlemlenmiştir.	Ülkemizde	
ayrıca	sperm eksikliği, enerji ve güç, kemik 
gelişimi ve beslenme alanında kullanımı	yay-
gındır.

	 Özellikle	 damar	 otu	 ve	 keçi	 boy-
nuzu	 ekstresi	 kombinasyonunun	 akciğer	
üzerindeki	olumlu	etkileri	dikkat	çekmekte-
dir.

	 Keçiboynuzu	sütten	3	kat	daha	fazla	
kalsiyum	içerir	bu	sebeple	çocuklarda	kemik	
gelişimi	 osteoporoz	 rahatsızlığı	 olanlarda	
destekleyicidir.	

CAROB
Asthma,	Shortness	of	breath,	Cough,	In	spu-
tum	problems,	Sperm	deficiency,	Energy	and	
Power,	Bone	Development	and	nutrition.	
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Meyan Kökü
(Glycyrrhiza Glabra)

	 Meyan	kökü	ekstresi	Uzak	Doğu	ve	
Avrupa’da	 ilaç	olarak	kabul	görmüş	önemli	
bir	drogdur.	Halk	tababetinde	mide ağrıları 
ve ülserinde, göğüs yumuşatıcı	 olarak	
öksürükte ve idrar söktürücü olarak kul-
lanılmaktadır.	Bu	özelliklere	ilaveten	kan	su-
landırıcı	 etkisi	 içeriğinde	 bulunan glisirizik 
ve gilisirinitik asitten	kaynaklanır.

	 Meyan	 kökünün,	 gliserin, flavon, 
saponin, kumarin, nişasta, glisurutenik 
asit, magnezyum ve siliyumdan	 oluşan	bir	
içeriği	vardır.

 Addison	 (böbreküstü	 bezleri	 hastalığı),	
böbrek	 üstü	 hormonlarının	 üretimini	 azaltır.	
Kolesterol	 bu	 hormonların	 temelini	 oluşturur.	
Meyan	kökü	ekstresi	doğal kortizon	ihtiva	etmesi	
sebebi	 ile	 ve	 kolesterol	 oluşumunu	 denge-
lemesiyle	 bu	 işleyişi	 kontrol	 altında	 tutar.	
Meyan	 kökü	 ekstresinin	 polisakkarit	 içeriğinin	
mide	 mukozasını	 tahribe	 uğratan	Helicobacter 
Pylori	 üzerindeki	etkisi	 yapılan	araştırmalar-
da	gözlemlenmiştir.	

	 *Çin’de	 sars	 virüsü	 salgını	
gerçekleştiğinde	 meyan	 kökü	 preparat-
larından	faydalanılmıştır.	

LICORICE ROOT
Stomach	pains	and	ulcers,	Breast	 softener,	
Cough	and	Diuretic,	Addison	(The	disease	of	
the	adrenal	glands),	Natural	Cortisone,		Hel-
icobacter	pylori.

Sarı Kantaron
(Hypericum Perforatum)

	 Sarı	 kantaron	 hiperin, genti-
opikrin, hiperisin, eryhtharin, stearin, ko-
lin, tanen, magnezyum	içeriği	ile	öne	çıkan	
bir	drogdur.	Sarı	kantaron	hiperisin	madde-
si	sayesinde	doğal sakinleştirici	olarak	tüm	
dünyada	kabul	görmüştür.	(St.	John’s	Wort)

 Orta şiddette depresyon	 teda-
visinde	 serotonin yükseltici	 etkilerinden	
dolayı	 Avrupa	 ülkelerinde	 kullanımı	 yay-
gındır.	Trigeminal nevralji	 ve	sinir sistemi 
tahribatlarında	işe	yararlılığı	gözlenmiştir.

	 Yapılan	yeni	çalışmalar,	gece	mela-
tonin	hormonu	salınımını	arttırarak	uykuyu	
derinleştirdiğini,	 ayrıca	 antienflamatuar, 
antiviral	 (HIV	 virüsü)	 ve antibakterial 
etkilerini	ortaya	çıkarmıştır.

	 Kantaron	başta:	akciğer,	karaciğer,	
mesane,	meme,	mide,	 prostat,	 yumurtalık	
olmak	üzere	serviks,	 lösemi,	beyin	tümörü	
gibi	birçok	kötü	huylu	hücreyi	öldürdüğü	ve	
dağılmasını	engellediği	gözlemlenmiştir.

	 Haricen	 ve	 dahilen	 kullanımlarda	
çok	iyi	bir	yara	iyileştirici	ve enfeksiyon	ön-
leyici	 olduğu	 bilinmektedir.	 Sarı	 kantaron	
suda	tam	olarak	çözülmez.	

	 *Kullanımı	 esnasında	 antidepre-
san	kullanılmaması	gerekir.

St. JOHN’S WORT
Natural	 tranquilizers,	Moderate	depression	
Treatment,	 Serotonin	 Amplifier,	 Trigeminal	
neuralgia,	 In	 nervous	 system	 destruction,	
Anti-inflammatory,	 antiviral	 (HIV	 virus)	 and	
Antibacterial.
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Zencefil Kökü
(Zingiber Officinale)

GINGER ROOT
Nausea,	 Treatment	 of	 vomiting,	 diarrhea,	
stomach	and	intestinal	gas,	Dyspepsia,	gas-
trointestinal	colitis.	Appetizing	and	Tonic.	

Siyah Üzüm Çekirdeği 
(Vitis Vinifera)

	 Zencefil	 kökü	 rezin, fosfor, demir, 
kalsiyum, uçucu yağlar protein, nişasta, B 
ve C vitaminleri	bakımından	zengindir.		
Zencefilin	kanser	hücreleri	üzerine	etkisi	ile	
ilişkili	laboratuvar	çalışmaları	yapılmış	ve	bu	
çalışmalarda	 akciğer	 adenokanseri,	 meme,	
mide,	karaciğer,	pankreas,	yumurtalık,	kalın	
bağırsak,	 malign	 melanom,	 lösemi	 ve	 len-
foma	 kanseri	 hücrelerini	 apoptosis	 yolu	 ile	
öldürdüğü	bildirilmiştir.

	 Kemoterapi	 tedavisi	 esnasında	
oluşan mide bulantısı	 ve	 kan	 değerlerinin	
çöküşünde	 Avrupa’da	 kullanımı	 yaygındır.	
Bu	özelliklerinden	dolayı	günlük	hayatta	bu-
lantı	ve	kusma tedavisi, ishal, mide ve bağır-
sak gazı giderilmesi,	dispepsi, gastrointesti-
nal kolitlerin	giderilmesi,	iştah	açıcı	ve	tonik	
olarak	kullanımı	yaygındır.	

			 Zencefil	 kökü	 uzun	 yıllardır	
ülkemizde	de	erkeklerde	enerji	artışı,	sperm	
sayısını	 ve	artışını	desteklediği,	 ayrıcı	 cinsel	
gücü	arttırdığı	düşüncesi	 ile	uzun	zamandır	
kullanılmaktadır.

	 Doğal	 kan	 sulandırıcı	 özelliği	 bilin-
mektedir.

	 Rusya	da	Çernobil	nükleer	santral	fa-
ciası	sonrası	bölge	insanlarına,	radyasyonun	
hücre	üstündeki	olumsuz	etkilerini	azaltmak	
için,	 hücre	 yapısını	 yenileyici	 özelliğinden	
dolayı,	 siyah	 üzüm	 çekirdeği	 ekstresi	 kul-
landırılmıştır.	

	 Üzüm	 çekirdeği	 içeriğindeki	 proan-
tosiyanidinlerin,	anti-aging (hücre yenileyici), 
kan dolaşımını düzenleyici ve damar elasti-
kiyeti	 sağlayıcı	 etki	 gösterdiği	 bilinmektedir.	
Siyah	üzüm	çekirdeği	ekstresi	 ile	 yapılan	 in-
vivo	çalışmalarda	yaşlanmayı gerçekleştiren 
hücrelerin	 %60	 oranında	 yaşlanma	 süresini	
yavaşlattığı	yayınlanmıştır.	Etken	madde	ayrı-
ca	atardamarların	 iç	 yüzünü	döşeyen	endo-
tel	tabakasında	hücre	onarımı	yaparak	kılcal	
damar	kanamalarını	(göz	içi-beyin)	önlemeye	
yardımcıdır.

	 Siyah	 üzüm	 çekirdeği,	 kateşin, 
fenolik asitler, beta karoten, lutein, 
resveratrol, gallik asit ve flavanoidlerden 
oluşan	 yapısından	 dolayı	 kolesterol 
düşürücü, kalbi rahatlatıcı, kansızlık, demir 
eksikliği, Alzheimer, görme gücü bozukluğu 
ve damar tıkanıklığında	 da	 etkili	 olduğu	
düşünülmektedir.	

BLACK GRAPE SEED
Anti-ageing,	 Blood	 circulation	 regulator,	
Cholesterol	lowering,	Anemia,	Iron	deficiency,	
Alzheimer,	Vision	Disorder	and
Vascular	obstruction.	
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Zerdeçal Kökü
(Curcuma Longa)

	 Zerdeçal	 ekstreleri	 sağlık	 alanın-
da	 (polifenollik	 bir	 etken	madde	 olan	 cur-
cuminin	 yapısındaki	 hidroksil	 gruplarından	
dolayı) antioksidan, antienflamatuar, an-
tikansorejen, antiallerjik ve antidemans 
sorunlarında	kullanılmak	üzere	tercih	edilir.	
İçeriği	 ise,	 curcumin,	 curcuminoidler,	 tur-
meronlar,	 borneol,	 zingiberene,	 sesquiter-
penler,	sabit	ve	uçucu	yağlar	ve	proteinden	
oluşmaktadır.

	 Uzak	 doğu	 bölgeleri	 ve	 özellikle	
zerdeçalın	 anavatanı	 olan	 Hindistan’da	
yaşayan	 insanların	 yoğun	nüfusa	 ve	düşük	
yaşam	 koşullarına	 rağmen	 kolay	 hastalan-
madıkları	 dikkat	 çekmiştir.	 Bunun	 sebe-
bi	 günlük	 yaşamlarında	 zerdeçal	 dahil	
birçok	 baharatı	 tüketmeleri	 ve	 uzun	 yıllar	
içerisinde	 mikro	 birikim	 sağlaması	 olarak	
düşünülmüştür.

	 Dünyada	 5000’in	 üzerinde	 labo-
ratuvar	 ve	 klinik	 çalışmaları	 yapılmıştır.	 İn-
san	sağlığı	açısından	en	önemli	droglardan	
biri	 olup	 100	 ün	 üzerinde	 hastalık	 teda-
visinde	yararlılığı	gösterilmiştir.

	 *Zerdeçal	 doğal	 hali	 ile	 tüketil-
diğinde	%90	 oranında	 suda	 çözünemez	 ve	
emilimi	zorlaştığı	için	bağırsak	yoluyla	atılır.

TURMERIC ROOT
Antioxidant,	 Anti-Flammatory,	 Cancer,	 An-
ti-Allergic,	 Alzheimer,	 Antidepressant,	 An-
ti-Ageing,	Age-Related	Chronic	Diseases

Zeytin Yaprağı
(Olea Europaea)

	 Zeytin	ağacı	2000	yıl	yaşayabilmek-
tedir.	Bunun	nedeni	ağacın	polifenolik	an-
tioksidan	 olan	 oleuropein	 adlı	 bir	 madde	
üretmesidir.	 Zeytin	 yaprağında	 bulunan	
Oleuropein	 etken	 maddesi	 antibiyotiklere	
karşı	 direnç	 kazanmış	 mikroorganizmalar-
da	 da	 etkili	 olduğu	 bilinmektedir.	 Oleuro-
pein	maddesi	zeytin	ağacını	her	türlü	virüs,	
bakteri	 ve	 coğrafi	 hastalıklara	 karşı	 koru-
maktadır.

	 Zeytin	 yaprağı,	 organik asitler, 
A-C-D-E ve K vitaminleri, ascorbil palmi-
tat, rezin, tanen, uçucu yağlar ve selenyum 
bakımından	zengindir.

	 Zeytin	yaprağı	ekstresi	içeriğindeki	
bu	 aktif	 bileşenlerin	 doğal	 antibiyotik	 ve	
antioksidan	 olduğu, antimikrobiyal	 ajan	
olarak	görev	yaptığı	bilimsel	araştırmalarca	
kaydedilmiştir.

	 Zeytin	 yaprağı	 preparatları	
ülkemizde	 yüksek kolesterol, yüksek kan 
şekeri ve damar içi sorunlarında uzun	yıl-
lardır	kullanılmaktadır.	

	 Zeytin	yaprağında	bulunan	K vita-
mini	 kanın	 pıhtılaşma	 zincirinde	 etkili	 fak-
törlerin	sentezi	için	gereklidir.	

OLIVE LEAF
Antibiotic,	 Antioxidant,	 Antimicrobial,	 High	
cholesterol,	 High	 blood	 sugar,	 Intravenous	
problems.	

110



17

Kaynaklar
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EKİNEZYA

REİSHİ MANTARI ZERDEÇAL ZENCEFİL SİYAH ÜZÜM KARANFİL TARÇIN

KARADUT

ALIÇ

GİNSENG HARNUP KIRMIZI PANCAR MEYAN KÖKÜ NAR
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Fındık İçi İncir Kurusu

Kayısı Kurusu Limon

Portakal

Ayçekirdeği İçi

Badem İçi

Tarçın

Harnup (Keçi boynuzu)

Üzüm KurusuZencefil

Zerdeçal

Kırmızı Pancar

Keten Tohumu

Susam Kuș ÜzümüHindistan Cevizi Bitter Çikolata

Naturel kek ‘in yapımında renklendirici, tatlandırıcı, maya, esans, aroma, 
koruyucu vb hiçbir malzeme KULLANILMAMIȘTIR. 
1700 gram Naturel Kek’in içerisinde 1300 gram yağlı tohumlar, kuru
yemișler ve meyveler kullanılmıștır. 

Sevdiklerinizle paylaşabilmeniz için ürettik.
Glutensiz ve katkısız.

Naturel kek Bodrum’da butik olarak sınırlı sayıda üretilmektedir.
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Fitoterapi (Bitkisel Tedavi) 
Fitoterapi,  tüm dünya genelinde kabul görmüş ve önemsenen bir 

tedavi yöntemidir. İnsanlık tarihinde binlerce yıllık geçmişe sahiptir. Birçok 
kıtada değişik şekillerde uygulanmaktadır ve uygulandığı coğrafyada ulusal 
kültüre yerleşmiştir. 

Fitoterapi, modern kimyanın gelişimi ile birlikte günümüzde kullanılan 
birçok ilacın oluşumunda ya da geliştirilmesinde rol almıştır.

Bugünün modern tıp uygulamaları ve ilaç tedavilerinde de halen 
bitkisel ekstraktlar ya da bitkilerden elde edilmiş maddeler kullanılmaktadır. 
İlaç kelimesin asıl anlamı “yararlı etken madde”dir. Bu etken maddeler doğa-
dan elde edilebildiği gibi sentetik olarak da üretilebilmektedir. Bir ilacı kaliteli 
yapan iki önemli faktör vardır; biyo yararlılık ve en aza indirilmiş yan etki 
boyutu.

Fitoterapi, Avrupa başta olmak üzere,  Avustralya ve Rusya gibi önemli 
ülkelerde  bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiş ve öncelikli uygulama 
alanına girmiştir. Bunun nedeni, doğal maddelerin insan biyokimyası ile olan 
uyumu ve kontrollü kullanıldığında yan etki sorunu yaşanmamasıdır.

Fitoterapi, hastalıklar ve onlarca uygulanan ilaç tedavilerinin paralelin-
de, gerek hastaların vitamin ve mineral eksikliklerinin karşılanması,  gerek 
uygulanan ilaç tedavilerinin olumsuz etkilerinin minimuma indirgenmesi, 
gerekse tüm tedavi sürecinde hasta performansının kaybedilmemesi adına 
ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. 
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