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ККууллььббааббаа  ллііккааррссььккаа  

 
 

 Протягом багатьох століть люди 

використовують трави (лікарські 

рослини) для лікування та профілактики 

різних захворювань. Науці відомо майже 

500 тис. видів рослин, із них лише 

близько 290 тис. описано в Атласі 

лікарських рослин. До них відноситься і 

кульбаба лікарська. З лікувальною  
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метою використовують корені рослини, 

свіжі листки та сік.   

 Перський лікар Авіценна 

застосовував сік свіжої молодої кульбаби  

при водянці, а листя рослини при укусах  
скорпіонів та  різних отруйних  комах.  

 Корені кульбаби поліпшують 

травлення, мають жовчогінну, діуретичну 

та проносну дію. Виготовлені з них 

препарати або відвар ефективні при 

захворюванні печінки, жовчного міхура, 

жовчокам’яній хворобі, гастриті, також 

зменшують кількість холестерину в крові, 

діють заспокійливо при нервових 
захворюваннях та порушенні сну. 

 Кульбаба лікарська зменшує 

вміст цукру в крові, тому її застосовують 

при лікуванні хворих на цукровий діабет у 

початкових стадіях. 
 

Більше інформації про кульбабу лікарську 

та її застосування, як лікарської рослини, 
Ви можете дізнатись ознайомившись з 

деякими статтями з періодичних видань, 

які знаходяться в читальному залі та 

електронному каталозі  нашої 

бібліотеки. 
 

Наша адреса: м. Київ, 

                               вул. Курчатова, 9/21 

            телефон:(044)519-89-80 
          e-mail: bibliotekakuchera@ukr.net 
 

Режим роботи: 

понеділок – четвер: 11.00 – 19.00 

                                неділя: 10.00 – 18.00 

                Вихідні дні: п’ятниця, субота.        
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