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W ostatnim czasie można zauważyć 
w Polsce znaczny wzrost zainteresowa-
nia zdrowym stylem życia. Coraz częściej 
odchodzi się od spożywania przetwo-
rzonej żywności, która ustępuje miejsca 
ekologicznym, lokalnym produktom. 
Dzięki modzie na bycie „fit”, na nowo 
odkrywamy dawno zapomniane smaki, 
niegdyś bardzo doceniane. Skłaniamy 
się też ku fitoterapii czyli ziołolecznictwu. 
Od pewnego czasu sporo zamieszania 
można zaobserwować wokół rośliny 
zwanej Cistus. To nasze tytułowe niezłe 
ziółko, czyli CZYSTEK, określany czasem 
również różą skalną. Opowiemy o jego 
niezwykłych właściwościach w kolejnej 
odsłonie cyklu „Moc Ziół”. 

ZAWROTNA KARIERA
Jeszcze do niedawna do najczęściej kupo-
wanych ziół należały: mięta, melisa, rumia-
nek czy pokrzywa. Tymczasem ostatnio 
detronizuje je właśnie  niepozorny czystek, 
robiący zawrotną karierę w świecie lecz-

niczych roślin. Stał się tak popularny, że 
znajdziemy go już nie tylko w aptece, ale 
również w supermarketach i dyskontach. 
Co takiego ma w sobie to zioło, że zapa-
nowała wszechobecna moda na jego pi-
cie? Czy to tylko chwilowa popularność, 
czy może warto zainteresować się nim na 
nieco dłużej?

Czystek rośnie głównie w Europie Połu-
dniowej w basenie Morza Śródziemne-
go. W Polsce poza uprawą nie występuje 
ze względu na niekorzystny klimat. Jest 
to roślina nie tolerująca chłodu, nato-
miast bardzo dobrze znosi wysokie tem-
peratury, a nawet suszę. Kwiaty czystka 
mogą przyjmować różnorodne zabar-
wienie, począwszy od białego, przez bla-
doróżowy, aż po purpurowy. Wyróżnia 
się wiele jego odmian, a do najpopular-
niejszych należy czystek kreteński (Cistus 
creticus) i czystek siwy (Cistus incanus). To 
właśnie te dwa gatunki znajdziemy naj-
częściej w sprzedaży. 

DLACZEGO WARTO?
Choć czystek sławę zyskał dopiero teraz, 
głównie za sprawą światowej mody na 
zdrowe odżywianie i coraz większego 
zainteresowania ziołami, to znany jest 
ludziom od stuleci. Już w 1999 roku 
ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY, OTRZYMUJĄC 
TYTUŁ ROŚLINY ROKU, a jego lecznicze 
właściwości doceniano jeszcze w sta-
rożytności. Obecnie liczne badania po-
twierdzają korzystny wpływ tej rośliny 
na zdrowie. Czystek na pierwszy rzut 
oka wygląda dość pospolicie, ale nic bar-
dziej mylnego. Ta roślina ma kilkakrotnie 
silniejsze działanie antyoksydacyjne niż 
zielona herbata i choć do niedawna była 
jeszcze mało znana, to obecnie zaczyna 
wypierać ten popularny napój. 

Czystek znany jest przede wszystkim 
z WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI POLIFENOLI, 
czyli przeciwutleniaczy neutralizujących 
szkodliwe działanie wolnych rodników. 
Z uwagi na wspomniane działanie anty-
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oksydacyjne, wpływa na nasz organizm 
odmładzająco i przeciwstarzeniowo. 
Ta niepozorna roślina zawiera między 
innymi kwercetynę, która posiada zdol-
ność hamowania wydzielania histami-
ny. Ta z kolei w zbyt dużej ilości może 
wywoływać reakcję alergiczną. Stąd 
czystkowi przypisuje się DZIAŁANIE 
PRZECIWALERGICZNE I PRZECIWOBRZĘ-
KOWE. Inny związek z grupy polifenoli 
występujących w tej roślinie to kwas 
galusowy, mający działanie antysep-
tyczne, ściągające oraz przeciwpotne, 
ale przede wszystkim mający zdolność 
blokowania związków rakotwórczych. 
Czystek wpływa korzystnie również na 
nasz układ immunologiczny, wykazuje 
bowiem WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJ-
NE I ANTYGRZYBICZNE. Z tego względu 
doskonale nadaje się też do płukania 
jamy ustnej. Ma też dobroczynny wpływ 
na stan skóry. To tylko niektóre z właś-
ciwości czystka, nie sposób wymienić 
wszystkich jego możliwości. Cały czas 
trwają badania mające na celu przybli-
żyć nam jego działanie. Nie ulega wąt-
pliwości, że warto go używać, szczegól-
nie że jest rośliną niemal nietoksyczną, 
a jego działanie pozbawione jest skut-
ków ubocznych. Z tego względu można 
go stosować nawet u małych dzieci od  
3 miesiąca życia.

JAK STOSOWAĆ?
Najbardziej popularną metodą stoso-
wania czystka jest picie NAPARU Z JEGO 
SUSZONYCH LIŚCI. Warto kupować tą 
herbatkę od sprawdzonych producen-
tów, najlepiej w aptece bądź w dobrym 
sklepie zielarskim, ponieważ nieuczci-
wi producenci dodają do liści gałązki, 
co wpływa nie tylko na pogorszenie 

smaku, ale i zmniejsza dobroczynne 
właściwości czystka. Z tego samego 
powodu wybierajmy ziele cięte, a nie 
mielone. Picie naparu z czystka zaleca 
się 2-3 razy dziennie, a lekko ostudzony 
można używać do okładów i płukanek. 
Czystek ma smak dość delikatny, niezbyt 
intensywny, choć nieco cierpki. Dla po-
prawy smaku do herbaty z czystka warto 
dodać odrobinę soku z cytryny i miodu 
bądź ksylitolu. Dodatkowo wzmocni to 
antybakteryjne działanie naparu. Oso-
by, które nie są w stanie przemóc się do 
wypicia ziół, mogą stosować czystek do-
stępny w postaci tabletek. 

Czystek ze względu na swoje właściwo-
ści znajduje zastosowanie także w prze-
myśle kosmetycznym, dostępne są kre-
my i maści z wyciągiem z tej rośliny. Od 
wieków z czystka pozyskuje się również 
żywicę, która ma właściwości silnie prze-
ciwzapalne. Przy jej użyciu produkuje się 
olejek labdanum, innymi słowy olejek 
czystkowy,  stosowany obecnie głównie 
w przemyśle perfumeryjnym z uwagi na 
charakterystyczny aromat. 

Efekty picia czystka, jak w przypadku 
wszystkich ziół, zobaczymy jedynie przy 
regularnym i długotrwałym stosowa-
niu. Dlatego warto włączyć go na stałe 
do życia swojej rodziny, zastępując nim 
chociażby tak popularną czarną herbatę. 
Z całą pewnością przyniesie to wymier-
ne rezultaty dla naszego zdrowia. Picie 
ziół niech będzie nie tylko chwilową 
modą, podyktowaną rozkwitem medy-
cyny naturalnej, ale zdrowym nawykiem 
na długie lata!

VEronIkA UlAnEckA

Uważa się, że mirra, czyli wonna żywica jaką 

otrzymał Jezus w jednym z darów od Trzech 

Króli, pochodziła właśnie z łodyg czystka.

Źródło: http://biotechnologia.pl/
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