
Związek Substancja 

czynna 

Działanie Możliwe interakcje 

Berberys indyjski  

 
 

Berberyna  - Wywiera selektywne działanie 

przeciwdrobnoustrojowe, 
redukując bakterie patogenne bez 

wpływu na bakterie probiotyczne: 

Lactobacillus i Bifodobacterium. 
- Ogranicza rozrost Candida 

albicans 

-Hamuje tworzenie biofilmów 

-Skuteczna w leczeniu zaburzeń 

charakterystycznych dla IBS-u/ 

SIBO: ból brzucha, wzdęcia, 
biegunki.  

- Może zakłócać działanie 

antybiotyku- tetracyklin i ich 
pochodnych.  

- Powoduje znaczne 

zahamowanie cytochromu 
CYP3A, zwiększając klirens 

przyjmowanych leków, 

potęgując ich działanie.  

Olejek z oregano 

 

Tymol i Karwakrol  - Właściwości antybakteryjne 

szczególnie przeciwko takim 
szczepom jak:  E. coli, Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus 

aureus, Salmonella typhimurium, 
Bacillus subtilis. 

- Pomaga leczyć problemy 

spastyczne. Związki aktywne 
umożliwiają rozluźnienie 

mięśniówki przewodu 
pokarmowego. 

 

-  Obniża poziom glukozy we 

krwi. Możliwa interakcja z 
lekami hipoglikemizującymi 

(przeciwcukrzycowymi) 

- Spowalnia czas krzepnięcia 
krwi. Możliwa interakcja z 

lekami przeciwzakrzepowymi 

zawierającymi w składzie 
aspirynę, warfarynę, heparynę- 

zwiększone ryzyko krwotoków.  
- Zmniejsza wchłanianie 

niektórych składników 

mineralnych (cynk, żelazo) 

Ekstrakt z liści oliwnych 

 
 

 

Oleuropeina - Właściwości przeciwbakteryjne 
szczególnie w kierunku takich 

szczepów jak: E. coli, Salmonella 

enteritidis, Listeria 

monocytogenes 

- Właściwości przeciwgrzybiczne: 

Candida albicans, Saccharomyces 
cerevisiae 

- Poprawa trawienie. Związki 

aktywne pobudzają czynność 
wydzielniczą narządów, 

poprawiając trawienie.  

- Zwiększa absorpcje cennych 
składników pokarmowych  

-  Brak doniesień na temat 
możliwych interakcji 



Ekstrakt z czosnku 

 
 

Allicyna  
Ajoen  

- Wykazuje działanie 
przeciwbakteryjne zwłaszcza 

przeciwko szczepom, które 

wykazują dużą oporność na 
antybiotyki 

- Hamuje tworzenie biofilmów 

bakteryjnych, które 
uniemożliwiają skuteczne 

działanie antybiotyków.  

- Możliwość nasilenie działania 
leków przeciwzakrzepowych. 

Zwiększone ryzyko krwawień 

przy jednoczesnym stosowaniu.  

 

Olejek z tymianku 

 

Tymol  - Właściwości antybakteryjne 

szczególnie przeciwko takim 

szczepom jak:  E. coli, Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus 

aureus, Salmonella typhimurium, 

Bacillus subtilis. 
- Pomaga leczyć problemy 

spastyczne. Związki aktywne 

umożliwiają rozluźnienie 
mięśniówki przewodu 

pokarmowego. 

- Wspomaga trawienie. Tymol 
związek aktywny obecny w 

oregano ma działanie pobudzające 
czynność wydzielniczą żołądka. 

-  Obniża poziom glukozy we 

krwi. Możliwa interakcja z 

lekami hipoglikemizującymi 
(stosowanymi w cukrzycy) 

 

- Spowalnia czas krzepnięcia 

krwi. Możliwa interakcja z 

lekami przeciwzakrzepowymi 

zawierającymi w składzie 
aspirynę, warfarynę, heparynę, 

przyczyniając się do 

zwiększonego ryzyka 
krwotoków.  

- Zmniejsza wchłanianie 
niektórych składników 

mineralnych (cynk, żelazo) 

Olejek goździkowy  

 

Eugenol  - Posiada działanie antybakteryjne 

(K. pneumoniae, E.coli, P. 
mirabilis, Streptococcus 

spp., Staphyloccocus, B. 

cereus i H.pylori)                        

 - Zwiększa napięcie mięśni 

gładkich i siłę ruchów 
propulsywnych w przewodzie 

pokarmowym- przeciwdziałając 

zaparciom  

 - Hamuje uwalnianie histaminy.  

- Powoduje znaczne 

zahamowanie cytochromu 

CYP3A, zwiększając klirens 
przyjmowanych leków, 

potęgując ich działanie 

- Może wydłużyć czas 
krzepnięcia krwi.  

 


