
Rząd Sri-Lanki przyznaje- herbata może wykazywać silne właściwości 

hamujące COVID-19!!  

  

Rząd Sri Lanki w oficjalnym komunikacie (obejrzyj tutaj) oraz organizacja Tea Board (przeczytaj 

tutaj) podają, że picie gorącej czarnej herbaty 3-4 razy dziennie pozwala zwalczyć wirus 

COViD-19! Picie gorącej herbaty może chronić przez zachorowaniem na COVID-19 a także 

wspomagać leczenie osób, które zachorowały na COVID-19. Picie herbaty może zapobiegać 

chorobom układu oddechowego tj. grypa, astma, bronchit i zapalenie płuc. Jak zwykle natura 

przychodzi nam z pomocą w krytycznych sytuacjach!  

W badaniach z 2005 roku dowiedziono, że polifenole zawarte w herbacie (kwas garbnikowy i 

3-galusan) wykazują silne właściwości przeciwwirusowe i hamują rozwój wirusa SARS-COV2 

(Chen i wsp., 2005). Wirus ten jest czynnikiem wywołującym ciężki zespół ostrego oddychania 

(SARS). Wirus SARS jest strukturalnie podobny do wirusa COVID-19, na tej podstawie można 

przypuszczać, że te związki będą wpływały również hamująco na COVID-19 i wspomagająco w 

leczeniu osób zarażonych.  

O tym, że picie herbaty działa korzystnie pod kątem zapobiegania i leczenia chorób układu 

oddechowego wiadomo od dawna. Potwierdzają to także najnowsze badania z 2019 roku. 

Badania te dostarczają dowodów, że składniki zawarte w herbacie wykazują działanie 

przeciwwirusowe przeciwko podtypom grypy H1N1 i H3N2 oraz przeciwko grypie B! (Nagai i 

wsp., 2019).    

Również zielona herbata wykazuje działanie przeciwirusowe!   

Od końca lat 90. XX wieku szereg badań epidemiologicznych sugeruje, że regularne spożywanie 

zielonej herbaty zmniejsza wskaźniki zakażeń grypą i niektóre objawy przeziębienia (Furushima 

i wsp., 2018). W badaniach prowadzonych w ostatnich dziesięcioleciach zwracano uwagę, że 

katechiny zawarte w zielonej herbacie zapewniają różne korzyści zdrowotne przeciwko 

licznym chorobom i działają przeciwwirusowo (Xu i wsp., 2017). Katechiny - związki zawarte w 

zielonej herbacie łatwo przylegają do białek, blokując przywieranie bakterii do ścian 

https://www.youtube.com/watch?v=5RssnlR3JJY&feature=youtu.be
https://basilur.pl/covid19/teaboard.html
https://basilur.pl/covid19/teaboard.html


komórkowych, powstrzymując je od niszczenia ścian komórkowych. Co ważniejsze blokują 

również wirusy od przywierania do ścian komórkowych! (Cichoń i wsp., 2007).   

Wzmocnij swoją ochronę przed COVID-19!  

Chcesz wzmocnić swoją ochronę przed COVID-19? Pij zatem 3-4 filiżanki dziennie gorącej 

czarnej herbaty. Jak wskazuje komunikat Rządu Sri Lanki czarna herbata wzmocni Twoją 

antywirusową tarczę ochronną!    

Bardzo ważne, żeby wybierać herbaty z upraw ekologicznych i z udokumentowanym 

pochodzeniem. Jeżeli wybierzemy tanią herbatę lub z obiegu wtórnego (poza aukcyjną i nie 

klasyfikowaną, bez dokumentów pochodzenia) może się okazać, że zawiera ona toksyczne 

pestycydy, które zaszkodzą i w efekcie drastycznie mogą obniżyć działanie układu 

immunologicznego.  Dlatego pij herbaty na zdrowie! Wybieraj  mądrze, bo od tego zależy w 

znacznym stopniu Twoje zdrowie  i dobre samopoczucie.  
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