
Imbir lekarski
Substancje, które zawiera imbir (m.in. olejki eteryczne i gin-
gerol), zmniejszają obrzęki i działają rozkurczowo na naczy-
nia krwionośne, co skutkuje uśmierzeniem bólu. Imbir jest 
doskonałym środkiem na bóle głowy o charakterze migre-
nowym oraz spowodowane przejedzeniem się lub naduży-
ciem alkoholu. Ponadto redukuje on nudności, które często 
towarzyszą migrenie.
Warto wybpróbować! Świeży korzeń imbiru pokrój w pla-
stry, zalej szklanką wrzątku i odstaw na 10–15 minut. Wypij 
przygotowaną herbatkę, jeśli wolisz, może być zimna. 
Dozwolone jest dodanie łyżeczki miodu.

Rozmaryn 
Istnieją badania potwierdzające, że olejek rozmarynowy 
działa na ośrodkowy układ nerwowy i stymulują krążenie1. 
Zawiera on m.in. organiczny związek chemiczny alfa-pinen 
(terpen występujący również w marihuanie), który ma właści-
wości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Rozmaryn przeciw-
działa ponadto zmęczeniu, a także zakażeniom bakteryjnym 
i wirusowym. Obecna w nim diosmetyna wzmacnia naczynia 
krwionośne, co zapobiega żylakom i rozwojowi choroby 
hemoroidalnej2. Podwyższając nieco ciśnienie tętnicze, 
poprawia krążenie i powoduje lepszy dopływ krwi do mózgu, 
a to zmniejsza bóle głowy o podłożu naczyniowym. 
Warto wypróbować! Rozmaryn najlepiej stosować w postaci 
parówki. Zalej w miseczce garść suszonego ziela litrem wrzą-
cej wody, nachyl nad nią głowę przykrytą ręcznikiem i głę-
boko oddychaj przez 5–10 minut. Z rozmarynu można także 
przygotować napar: 2 g suszonego surowca zalej filiżanką 
wody, przecedź i pij nawet 3 razy dziennie. 

Jeśli chcesz skutecznie pozbyć się bólu głowy, 
wybieraj wyłącznie metody, których działanie 
zostało potwierdzono naukowo i nie wykazuje 
skutków ubocznych. Oto sześć roślin spełniających 
te wymagania. Jak je stosować?
TEKST ANNA PORTNOWSKA

Niezawodne
sposoby
na ból głowy
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Miłorząb dwuklapowy 
Ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego (ginkgo biloba) 
wykazuje działanie rozszerzające naczynia krwionośne 
i neuroregeneracyjne, a napar przynosi ulgę w bólach 
migrenowych i bólach głowy spowodowanych niedo-
tlenieniem. W trwającym 6 miesięcy badaniu z udziałem 
50 kobiet zaobserwowano, że przyjmowanie dwa razy 
dziennie 60 mg ginkgolidu B (substancja czynna występu-
jąca w ginkgo biloba), 11 mg koenzymu Q10 i 8,7 mg wita-
miny B2 spowodowało po 4 miesiącach ustąpienie objawów 
związanych z aurą, towarzyszącą migrenie, u 11% uczest-
niczek, a po 6 miesiącach – u 42,2%3. Wynik tego badania 
wydaje się szczególnie obiecujący, jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że symptomy neurologiczne poprzedzające ból 
głowy, określane jako aura, są niezwykle dokuczliwe i mogą 
utrzymywać się przez kilkadziesiąt minut, a nawet przez cały 
czas trwania migreny. Zalicza się do nich jednostronny nie-
dowład, niedoczulicę lub nieprawidłowe wrażenia czuciowe 
w postaci mrowienia, a także zaburzenia widzenia (mroczki 
przed oczami, błyski świetlne w polu widzenia i zaburzenie 
ostrości widzenia – z utratą wzroku włącznie). Wykazano 
ponadto, że miłorząb dwuklapowy poprawia krążenie 
mózgowe i dostarcza tlenu komórkom, co znacznie łagodzi 
bóle głowy pochodzenia naczyniowego.
Warto wypróbować! Standaryzowany wyciągu z miło-
rzębu japońskiego działa w przypadku bólu głowy jak 
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panaceum. Przyjmuje się go 2–3 razy dziennie, zaczy-
nając od dawki 60 mg. Można ją stopniowo zwiększać 
do 150 mg dziennie, ale przekroczenie tej granicy grozi 
efektami ubocznymi w postaci dolegliwości trawiennych 
i uczucia niepokoju.

Mięta pieprzowa 
Olejek eteryczny z mięty pieprzowej zawiera mentol, który 
ma działanie przeciwbólowe. W badaniu z zastosowaniem 
placebo, przeprowadzonym w 2016 r. przez naukowców 
niemieckich, wykazano, że miejscowe stosowanie olejku mię-
towego w napięciowych bólach głowy jest równie skuteczne 
jak podawanie kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub 
paracetamolu. Dziesięcioprocentowy roztwór olejku mięto-
wego w etanolu można wykorzystywać w przypadku tego 
rodzaju bólu zarówno w leczeniu osób dorosłych, jak i dzieci 
powyżej 6 lat4. Mięta jest szczególnie skuteczna w usuwaniu 
bólu głowy, który został spowodowany wytężonym wysił-
kiem fizycznym lub napięciem psychicznym. 

Warto wypróbować! 1/2 łyżeczki oleju roślinnego zmieszaj 
z dwiema kroplami olejku z mięty pieprzowej. Otrzymaną 
miksturą masuj skronie, podstawę karku i czoło. Efekt jest 
błyskawiczny – już po chwili pojawi się uczucie chłodu przy-
noszące ulgę.

Olejek lawendowy
Pomaga zmniejszyć napięcie psychiczne i towarzyszący 
mu ból głowy. Badania naukowe prowadzone nad 
olejkiem lawendowym wykazały ponadto, że jest on sku-
teczny w leczeniu migreny. W jednym z nich uczestnicy 
z grupy „lawenda” zostali poinstruowani, aby wcierać 
2–3 krople olejku lawendowego w górną wargę natych-
miast po wystąpieniu bólu głowy i wdychać aromat przez 
15 minut. Następnie poproszono ich o ocenę nasilenia 
bólu w 30-minutowych odstępach w ciągu 2 godzin, 
zgodnie ze wzrokowo-analogową skalą VAS – Visual 
Analogue Scale (cyklicznie powtarzana ocena intensyw-
ności bólu za pomocą tej skali umożliwia sprawdzenie, czy 
leczenie przeciwbólowe jest skuteczne). Aż 74% uczestni-
ków badania stosujących lawendę deklarowało zmniejsze-
nie bólu głowy i ustąpienie takich objawów powiązanych 
z migreną jak nudności, wymioty, nadwrażliwość na świa-
tło, dźwięk i zapachy5. 
Lawenda zawiera wiele cennych dla zdrowia organicznych 
związków chemicznych, co sprawia, że jej zakres wykorzy-
stywania w lecznictwie jest bardzo szeroki. Są w niej obecne 
substancje wykazujące m.in. działanie przeciwnowotwo-
rowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, owadobójcze, 

Komu i dlaczego  
dokucza najczęściej?

Ból głowy pojawia się nagle i może mieć wiele przyczyn, 
takich jak zatkane zatoki, alergia, migrena, stres czy 
problemy trawienne. Co ciekawe, najczęściej cierpią na 
niego Europejczycy. Niedawno w czasopiśmie „Lancet” 
przedstawiono porównanie, z którego wynika, że właśnie 
mieszkańców naszego kontynentu najczęściej dotykają 
napięciowe bóle głowy. Dwa razy rzadziej niż Europejczykom 
dokuczają one ludności Ameryki Północnej, Środkowej 
i Południowej, a kilka razy rzadziej Azjatom. Odpowiadają 
za to uwarunkowania kulturowe. W krajach azjatyckich 
przez wieki radzono sobie ze stresem lepiej niż u nas, 
dlatego osoby wywodzące się z tego kręgu kulturowego 
rzadziej uskarżają się na ból głowy. Ma to związek 
ze stosowaniem takich praktyki jak medytacja, joga, mudry 
(specjalne układy dłoni i palców podczas medytacji) i tai 
chi, które pomagają utrzymać harmonię ciała i umysłu, 
a tym samym zapobiegają napięciowym bólom głowy. 
W epoce przedindustrialnej w leczeniu wszelkich chorób 
szeroko wykorzystywano też zioła. Dzisiaj obserwuje 
się powrót do tych praktyk, ponieważ badania naukowe 
potwierdzają ich skuteczność. Co ważne, zioła na ogół nie 
wykazują działań ubocznych, czego nie można powiedzieć 
o większości leków. 
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przeciwzapalne i przeciwbólowe, takie jak linalol, geraniol, 
pinen, cyneol i borneol, a także garbniki i związki mineralne. 
Warto wypróbować! Wdychanie olejku lawendowego działa 
relaksująco na ciało i umysł, przynosi ukojenie. W przypadku 
bólu głowy warto delikatnie wcierać go w skronie, ponieważ 
tego rodzaju masaż umożliwia odprężenie, co zmniejsza 
dolegliwości. Ważne, by w tym czasie rozluźnić się w pozycji 
leżącej, najlepiej w chłodnym i cichym pomieszczeniu.

Rumianek pospolity 
Zawiera laktony seskwiterpenowe, które mają działanie 
przeciwbólowe i przeciwzapalne. Picie herbaty z rumianku 
uspokaja i ułatwia zasypianie. Dzięki zawartości spiroeteru 
i związków kumaryny napar z rumianku odpręża i uspokaja 
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Sprawdź, to pomaga!
Aby ograniczyć występowanie bólu głowy, wystarczy stosować 
się do prostych zasad:
➤ relaksuj się, spędzając czas na łonie natury 
➤ ogranicz spożycie alkoholu
➤ pij duże ilości wody, zwłaszcza jeśli jesteś smakoszem 

kawy i delektujesz się nią kilka razy dziennie – obniży 
to ciśnienie wewnątrzczaszkowe, a tym samym 
zapobiegnie bólom głowy; szklanka wody skuteczniej 
pomaga na ból niż popita nią tabletka

➤ wykonuj ćwiczenia fizyczne, które przeciwdziałają stresowi 
– to on jest często odpowiedzialny za bóle głowy 

➤ unikaj zbyt obfitych posiłków, ponieważ mogą one 
powodować problemy trawienne, które również bywają 
przyczyną bólu głowy 

➤ systematycznie przeprowadzaj kurację oczyszczającą 
organizm, polegającą na jedzeniu samych owoców 
i warzyw oraz piciu ziół

Przez stopy do głowy
Dzięki kąpieli stóp w temperaturze 37– 40 st. C można 
w ciągu zaledwie kilku minut pozbyć się narastającego bólu 
głowy. Jest to metoda prosta i skuteczna, a jej działanie jest 
czysto mechaniczne. Dostarczone przez stopy ciepło rozszerza 
naczynia krwionośne i poprawia także krążenie mózgowe. Jeśli 
ból głowy jest bardzo silny, można dodać do wody niewielką 
ilość zmielonych ziaren gorczycy 

nerwy, a tym samym usuwa napięciowe bóle głowy. Można 
też zrobić sobie kąpiel z dodatkiem naparu albo spryskać nim 
przed snem poduszkę. Ponadto obecne w rumianku substan-
cje oddziałują na układ nerwowy i redukują ból. Jest on rów-
nież często stosowany na ból głowy związany z menstruacją 
lub przepracowaniem umysłowym. 
Warto wypróbować! Działanie lecznicze w przypadku bólu 
głowy wykazuje napar przygotowany z 3–5 g suszonych 
kwiatów zalanych na 10 minut szklanką wrzątku. Należy 
go pić raz dziennie przez 3 miesiące. n
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