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Plantes medicinals I sistema nerviós
 Infusió de “lúpulo” per als 

transtornos nerviosos

 Abocar una tassa d'aigua 
bollint sobre un grapadet de 
lúpul

 Tapar-ho, deixar en repós un 
quart d'hora I colar

 Beure per la vesprada (una 
tassa com a mínim)

http://plantamedicinales.net/category/lupulo
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Ingredients:

- 1 pell de poma

- 1 culleradeta de summitat de sàlvia

- 1 culleradeta de mançanilla

- 1 culleradeta de menta

 Bollir els ingredients en 250 ml d'aigua (aprox. 1 got)

 La pell de poma durant 5 minuts

 Les altres herbes durant 2 minuts

 Colar I prendre 3 voltes al dia, una d'elles després de dinar

 Remei per a les digestions difícils pels nervis
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SALVIA

SALVIA OFFICINALIS
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A La Barona fan servir les fulles 
de taronger per a calmar els 
nervis abans de dormir.

Com?

Decocto de 2 grams de fulles en 
190 ml d'aigua

Quan? Es prenen 150 ml abans 
de gitar-se

 Per a l'insomni I les palpitacions
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- Planta reconeguda com a 
facilitadora del somni

- Remei contra l'insomni:

Bollir durant 5 minuts mig 
enciam en 250 mililitres 
d'aigua.

Deixem refredar fins que 
estiga tebiet, filtrar I beure 
mitja hora abans de dormir.

Contra l'insomni l'enciam (“lechuga”, lletuga, encisam...)

http://es.wikipedia.org/wiki/Lactuca_sativa
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 Per a la pèrdua de la memòria: el ROMER

 Bollir 3 culleradetes de cafe de fulles durant 2 minuts. 
Colar I prendre tres voltes al dia fora de les menjades
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En la Mata de Morella per al “mal de 
penes”

Com? Decocto de la part aèria al 3% 
(30 grams de part aèria en 1 litre d'aigua)

Quant? 120 mililitres 2 voltes al dia

      PERICÓ ( Herba Sant Joanera, pericot, herba 

                        de la sang, pericot, hipérico...)

http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/imatges_especie/4976_96623.html
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Embraser- Esbarzer- 
Romiguera- Zarza...

A Castell de Cabres el fan servir 
contra les migranyes 

 Com? En decocto del brots 
tendres al 3% (30 grams de 
brots tendres però secs en 1 
litre d'aigua)

 Quina dosi o posologia? 120 
mililitres 2 vegades al dia
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 Combat les angústies I palpitacions, els dolors de 
cap, la pèrdua de memòria
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