
A P T I E K A U Z P A L O D Z E S A P T I E K A U Z P A L O D Z E S 

ALVEJA 



A P T I E K A U Z P A L O D Z E S A P T I E K A U Z P A L O D Z E S 

"Alveja" ir vēl viena grāmatiņa 
sērijā "Aptieka uz palodzes". 

Alvejas dziednieciskā un kosmētiskā efektivitāte 
ir pamatota gan zinātniski, gan vēsturiski, 

un ārstniecības līdzekļus no šī auga cilvēki lieto 
jau vairākus gadu tūkstošus. 
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Sis sērijas g rāma t iņas atklāj , ka 
m u m s k a t r a m mājās i r sava "Apt ieka 
u z p a l o d z e s " , u n sn iedz d a u d z 
prakt i sku p a d o m u par t o , 

• kā mājas apstākļos izaudzēt
dziedinošus augus;

• kādas ir šo augu ārstnieciskās īpašības;

• kā pagatavot dažādus ārstnieciskos
līdzekļus (eļļas, ziedes, izvilkumus,
novārījumus u. c.);

• kā šos līdzekļus pareizi izmantot
vieglāku un smagāku slimību
ārstēšanai.

Šaja sērija arī "Zelta stīga", "Kalanhoja" u n "Juras sīpols". 
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IEVADS 

Alveja ir augs, ko pazīst visā pasaulē un lieto jau gadu tūk-
stošiem ilgi. Alvejas dziednieciskās īpašības atklātas jau ļoti 
sen - vairāk nekā pirms 3330 gadiem. Tas dziednieciskā un 
kosmētiskā efektivitāte ir pamatota gan zinātniski, gan vēstu-
riski. 

Jau senie ēģiptieši bija atklājuši alvejas brīnumainās īpašī-
bas un uzskatīja to par vienu no dzīvības eliksīra sastāvdaļām. 
Nav zināms, vai tiešām eksistēja 
tāds eliksīrs, bet ir noskaidrots, ka 
ziedes, balzamus un emulsijas no 
alvejas ēģiptieši izmantojuši ļoti 
bieži. 

Ta kā alvejas preparātu lieto-
šanas rezultātā tiek apasiņots 
iegurnis, Senajā Ķīnā šos preparātus 
ārstēšanai. 

Par alvejas dziedinošajām īpašībām savos traktātos rak-
stījis gan sengrieķu botāniķis, farmakologs un Romas armijas 
ārsts Dioskorīds, gan slavenais arābu ārsts Avicenna, gan ari 
antīkās medicīnas klasiķis Galēns. 

Savvaļā alveja aug zemēs ar sausu, karstu klimatu, citur 
pasaulē, arī Latvijā, to audzē telpās. Gandrīz katrā mājā uz 
palodzes var ieraudzīt augam alveju. Alvejas ekstraktu izmanto 

Alveja minēta Bībelē, un vēstures 
grāmatās lasāms, ka to lietojuši gan < 
Kleopatra, gan Aleksandrs Lielais. 
Dižais karavadonis pat licis apsar-
gāt vietas, kur aug alveja, lai viņa 
karaspēkam vienmēr būtu zāles 
brūču dziedēšanai. r H 1 " — i r ~ ī g s s 

lietoja vīriešu impotences 
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kosmetoloģijā un medicīnā, taču bieži vien cilvēki aizmirst par 
paša auga spēcīgo iedarbību un to, cik efektīva ir ārstēšanās ar 
alveju, ja to lieto pareizi. Ar alveju var izārstēt vairāk nekā 50 
slimību; lietojot alvejas preparātus, iespējams gan atgūt mun-
drumu un enerģiju, gan saglabāt skaistumu. 

Alveja, protams, nav brīnumlīdzeklis, taču pēdējos gados 
tās labās īpašības atkal tiek celtas godā. Alvejas sulu un citus 
ārstniecības līdzekļus no alvejas lapām lieto, ja ir 

s avitaminoze un novājināta imunitāte; 
® dažādas kuņģa un zarnu trakta slimības; 
® žultspūšļa un aknu slimības; 
® zobu un smaganu slimības; 
š saaukstēšanās un citas elpceļu slimības; 
® ginekoloģiskas slimības; 
- apdegumi, brūces, izgulējumi; 
® pinnes, furunkuli un citas ādas slimības; 
® miežagrauds, konjunktivīts un citas acu slimības. 
Tomēr, ja alveju vēlas regulāri lietot ārstnieciskos nolūkos, 

jāņem vērā, ka šim augam, tāpat kā ikvienam citam, ir savas 
iespēju robežas. Arī katra cilvēka organisms ir īpašs, un ne 

vienmēr var paredzēt, kā tas re-
aģēs uz augu sastāvā esošajām ak-
tīvajām vielām. 

Alvejas preparātus nav vēlams lietot hemoroīdu un dzem-
des asiņošanas gadījumā, kā arī menstruāciju un grūtniecības 
laikā. Retos gadījumos var rasties viegla alerģiska reakcija -
nieze un izsitumi. Tadā gadījumā preparātu lietošana jāpārtrauc. 
Lietoti ilgstoši, alvejas preparāti veicina kālija zudumu orga-
nismā, kā arī pastiprina sirds glikozīdu un diurētisko līdzekļu 
darbību. Preparātu pārdozēšanas gadījumā var rasties arī 

nevēlams nieru kairinājums, tāpēc 
vienmēr precīzi jāievēro norādītās 
devas. 

Pirms alvejas ārstniecības līdzekļu 
izmantošanas jākonsultējas ar ārstu. 

Alvejas sulu tās bioloģiskās aktivitātes 
dēļ neiesaka lietot vēža slimniekiem. 



1. NODAĻA

VISPĀRĪGAS ZIŅAS PARALVEJU 

ALVEJAS BOTĀNISKAIS RAKSTUROJUMS 

Alveja ir daudzgadīgs kokveida vai krūmveida sukulents, 
kas pieder pie asfodelu (Asphodelaceae) dzimtas (senāk to ieda-
līja liliju dzimtā). Alveju stumbrs ir līdz 4 m augsts, nezarots 
vai mazzarots, lapas - 20-60 cm garas, 2 -5 cm biezas, sulīgas, 
lancetiskas vai zobenveida, ar dzeloņainu malu. Ziedi sakārtoti 
ķekarā stumbra galotnē. Tie parasti ir sārtdzelteni, oranži vai 
balti. Alvejas zied reti un vairojas galvenokārt veģetatīvi ar 
sakņu atvasēm. 

Ir zināmas vairāk nekā 200 alveju sugas. Savvaļā tās aug 
tropu un subtropu apgabalos Dienvidāfrikā, Madagaskarā un 
Arābijas dienvidos. Tas ir introducētas un tiek kultivētas Vi-
dusjūras reģiona valstīs, Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā, 
Āzijā, Austrālijā un arī Melnās jūras piekrastē - Adžārijā un 
Odesas apkārtnē. 

No alvejām iegūst dažāda veida lapu drogu, bet no tās -
vairākus produktus, kurus izmanto dažādas darbības zāļu prepa-
rātu, kosmētikas un higiēnas preču 
un pārtikas ražošanai. Farmācijas 
rūpniecībā un tautas dziedniecībā 

Dažas alveju sugas savvaļā veido 
necaurejamus biezokņus. 



6 APTIEKA UZ PALODZES 

visbiežāk lieto kokveida alveju (Aloe arborescens), dzeloņaino 
(adataino) alveju (Aloe ferox), Barbadosas jeb īsto alveju (Aloe 
barbadensis syn. Aloe vera), svītraino alveju (Aloe striatula), 
Sokotras alveju (Aloe socotrina) un dažas citas alveju sugas. 

Kokveida alveja 

Kokveida alveju bieži audzē telpās kā dekoratīvu un ārst-
niecības augu. Šis mūžzaļais, daudzgadīgais sukulents ir krūms, 
kura nezarotie stumbri ir blīvi klāti ar šaurām, 20-30 cm garām 
(savvaļā tās izaug līdz 60 cm) un 1,2-2 cm biezām, gaļīgām 

Kokveida alveju (Aloe arborescens) bieži audzē telpās, un tā labi vairojas 
ar sakņu atvasēm 
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lapām, kas izkārtotas rozetē. Lapas ir pelēkzaļas, bez svītrām 
un plankumiem, virspusē nedaudz ieliektas, apakšpusē - iz-
liektas, lapu mala - dzeloņaina. Kokveida alveju ir viegli pa-
vairot (ar sakņu sāndzinumiem), un tā ātri aug. Mājas apstākļos 
tā izaug 30-100 cm gara (savvaļā līdz 4 metriem), bet zied ļoti 
reti. Tomēr, ja to kopj īpaši rūpīgi un pavasarī un vasarā pāris 
mēnešu nelaista, šī alveja uzzied sārtiem ziediem, kas rotā 
garu ziednesi. 

Kokveida alveja tiek kultivēta mitrajos subtropos, piemē-
ram, Melnās jūras piekrastē, un šī auga lapas, to sulu un dažā-
dus sulas preparātus izmanto gan tradicionālajā, gan tautas me-
dicīnā. 

īstā jeb Barbadosas alveja 

Šī ir visvairāk pasaulē kultivētā un tirgū pieprasītā alveju 
suga. To audzē daudzās pasaules valstīs, un tās kopējā audzē-
šanas platība ir vairāk nekā 20 000 hektāru. 

Īsto alveju (Aloe vēra) plaši izmanto medicīnā, kosmetoloģijā, kā arī dažādu 
higiēnas un pārtikas preču ražošanā 
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Jauns augs ir bezstumbra lakstaugs ar piezemes lapu ro-
zeti, bet vēlāk tam izaug līdz 25 cm garš stublājs. Par nobrie-
dušu augu ar 12-16 lapām īstā alveja izveidojas 4 gadu vecumā. 
Lapas ir 30-50 cm garas, bet savvaļā izaug pat 90 cm garas un 
10 cm platas. Jaunās lapas ir stāvas, koši zaļas, ar neregulāriem 
baltiem plankumiem, vecās - izplestas, pelēkzaļas, bez plan-
kumiem. Ziedi - dzelteni. 

Dzeloņainā (adatainā) alveja 

Šī alveja izaug 2-3 metrus augsta. Tai ir viens kokveida 
stumbrs, kura galā izvietota lapu rozete. Lapas ir 40-60 cm 
garas, zilganzaļi pelēkas, ar dzeloņainu malu un daudziem dze-
loņiem to virspusē un apakšpusē. Ziedi ir dzelteni vai oranži. 

Dzeloņainā alveja aug savvaļā, un tur augšanas apstākļi ir 
skarbāki, bet augšanas temps - lēnāks. Tāpēc aktīvo vielu sa-
turs savvaļas alveju lapās ir ievērojami augstāks nekā kultivē-
tajām alvejas sugām. Šī iemesla dēļ no dzeloņainās alvejas tiek 
gatavoti daudzi medicīnas un kosmētikas preparāti, kuriem ir 
īpaši spēcīga iedarbība. 

ALVEJAS AUDZĒŠANA 

Alveja ir mazprasīgs augs, kas viegli piemērojas dažādiem 
augsnes tipiem. Ta labi pacieš mitruma trūkumu augsnē. Al-
vejai nepieciešama spilgta gaisma. Audzējot istabā, alveju 
ieteicams iestādīt nelielā podā, kas pildīts ar lapu trūdzemes 
un smilts maisījumu attiecībā 1:0,5 (nepieciešams arī drenāžas 
slānis). Alvejai piemērots augsnes maisījums, kam ir vāji skāba 
vai neitrāla reakcija un paaugstināts kalcija saturs. Alveju var 
stādīt arī kaktusiem paredzētā augsnē, kuru iespējams iegā-
dāties dārzkopības veikalos. 



Dzeloņainajai alvejai (Aloe ferox) ir viens kokveida stumbrs, kura galā izvietota lapu 
rozete, un daudzi dzeloņi lapu virspusē un apakšpusē 

Parasti alveju pārstāda pavasarī un tikai tad, ja tas patiešām 
ir nepieciešams. Jaunus augus pārstāda katru gadu, vecus -
reizi divos vai trijos gados. 



1 0 APTIEKA UZ PALODZES 

Atšķirībā no citiem telpaugiem sukulentu augšanai labvēlī-
gas ir dienas un nakts temperatūras krasas svārstības. Ziemā al-
veju labāk turēt vēsā telpā, kuras gaisa temperatūra ir 10-14 °C. 
Alvejas audzēšanai piemērotā minimālā temperatūra ir 6 °C. 

No pavasara līdz rudenim alveju laista pēc nepieciešamības -
kad augsne ir apžuvuši. Ziemā to laista vienu reizi divos mē-
nešos (var arī retāk). Jo telpā ir zemāka gaisa temperatūra, jo 
alveja retāk jālaista. Laistīšanas starplaikos augsnei labi jāiz-
žūst. Ja augs ir iestādīts lielā puķpodā, vecu, labi attīstītu augu 
var laistīt aptuveni vienu reizi nedēļā, bet jauns augs, ja tas 
aug mazā podā, jālaista katru dienu. Laistot lejkanna jātur 
zemu, lai ūdens nenokļūtu uz lapām un stumbra. 

Alveju mēslo vasarā ne biežāk kā reizi mēnesī ar stipri 
atšķaidītu kaktusiem paredzētu mēslojumu. 

Alveju pavairo galvenokārt veģetatīvi ar sakņu atvasēm, ar 
galotnes un stumbra spraudeņiem, bet to var darīt arī ar sēk-
lām, kas dīgst 20-25 "C temperatūrā. Februārī vai martā sēklas 
iesēj smiltīs un rūpējas, lai gaisa temperatūra telpā nebūtu 
zemāka par 25 °C. Tālāk rīkojas līdzīgi kā ar citu augu stādiem. 
Ja alveju pavairo ar sānu dzinumiem vai spraudeņiem, tos ap-
sakņo mitrā augsnē. Spraudeņus pirms apsakņošanas 1-2 die-
nas apkaltē. 

Ir ļoti daudz alveju sugu, daudzas no tām ir ļoti dekoratīvas 
un tāpēc bieži tiek audzētas telpās. Ārstniecības līdzekļu pa-
gatavošanai mājas apstākļos vislabāk izmantot kokveida alveju 
(Aloe arborescens) un Barbadosas jeb īs to alveju (Aloe barba-

densis syn. Aloe verd). 

Ārstniecībai ir piemērotas vis-
maz trīs gadus vecu alveju lapas, 
kas nav īsākas par 15 cm. Lapas 
parasti griež ziemā vai pavasarī, 
bet to var darīt arī vasarā, ja lapas 
ir piemērota garuma. Pēc lapu 
nogriešanas augu divreiz mēslo. 

Vēl viena lieliska alvejas īpašība ir 
tā, ka tās sula veicina spraudeņu 
augšanu un palielina sēklu digtspēju. 
Sēklas iemērc ūdenī, kam pievienota 
alvejas sula, un tur 8 - 2 0 stundas. Ja 
dažus pilienus alvejas sulas piepi-
lina laistāmajam ūdenim un ar to 
laista telpaugus, tie sāk augt ātrāk. 



Alvejai lapas griež izlases veidā - augam atstāj apakšējās un 
vidējās lapas, kas nav īsākas par 15 cm, un 8 vai 9 augšējās 
lapas. Tikko nogrieztas lapas mazgā un apžāvē, bet atmirušās 
un krāsu zaudējušās lapas izmet. Pēc trīs gadus ilgas lietošanas 
alveju atjauno, apsakņojot galotnes spraudeni. 

ALVEJAS ĀRSTNIECISKĀS ĪPAŠĪBAS 

Alvejas ķīmiskais sastāvs ir ļoti komplicēts, un tās pre-
parātu iedarbība uz cilvēka organismu - daudzveidīga. 

Sulīgās alveju lapas satur vērtīgus vitamīnus, minerālvie-
las, gļotvielas, rūgtvielas, fermentus un citas bioloģiski aktīvas 
vielas. īpaši daudz alvejā ir A, C, E vitamīna un B grupas vit-
amīnu. Šiem vitamīniem piemīt spēcīgas antioksidantu īpašī-
bas, tāpēc tie nostiprina organisma aizsargspējas pret apkār-
tējās vides nelabvēlīgo ietekmi. Alvejas lapu sula ir dabisks 
kalcija, magnija, nātrija, mangāna, vara, cinka, hroma un pēdējā 
laikā populārā selēna avots. Alvejas sulā ir ari enzīmi jeb fer-
menti un taukskābes, kam piemīt pretiekaisuma un sāpes ma-
zinoša iedarbība. 

Alvejai piemīt žults sekrēciju un zarnu peristaltiku vei-
cinoša, caureju izraisoša un pretiekaisuma iedarbība. 

Alvejas sulu izmanto ēstgribas rosināšanai, gremošanas 
sistēmas darbības stimulēšanai, aizcietējumu ārstēšanai, ādas 
un gļotādas bojājumu novēršanai, organisma spēcināšanai pēc 
pārciestām slimībām. 

Ārīgi ārstniecības līdzekļus no alvejas lieto strutojošu 
brūču, čūlu, apdegumu, apsaldējumu un trofisko čūlu ārstē-
šanai. Ar atšķaidītu sulu skalo iekaisušu mutes dobumu, sma-
ganas, rīkles galu. 

Alvejas preparātiem piemīt spēja iekļūt dziļi ādas virs-
kārtā, tāpēc tos izmanto kosmetoloģijā, kā arī ginekoloģisku 
iekaisumu ārstēšanai. 
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Tautas medicīnā alvejas sulu 
kopā ar medu lieto plaušu tuber-
kulozes un anacīdu gastrītu ārstē-
šanai. 

Alveju lapas satur arī antra-
cēnatvasinājumus (antraglikozīdus), kas paātrina brūču un čūlu 
dzīšanu, kā arī iekaisumu ārstēšanu, bet lielākās devās veicina 
vēdera izeju. Jāņem vērā, ka preparātiem, kas lielā koncen-
trācijā satur antracēnatvasinājumus, ir ļoti spēcīga iedarbība: 
ķīmiski tiek kairināti resnās zarnas gļotādas receptori un tiek 
palielināts tās sienas gludo muskuļu tonuss, tā rezultātā tiek 
sašķidrināts zarnu saturs un atvieglota tā izvade no organisma. 
Šādus preparātus lieto īslaicīgi akūta aizcietējuma gadījumā, ja 
nevar panākt mīkstu vēdera izeju ar diētu vai uzbriestošiem 
caurejas līdzekļiem (pildvielām), un zarnu trakta sagatavošanai 
rentgenoloģiskai izmeklēšanai. 

Šos preparātus nedrīkst lietot zarnu nosprostojuma, hro-
niska aizcietējuma, organisma dehidratācijas gadījumā, kā arī 
tad, ja ir sāpes zarnās, akūts vēdera dobuma iekaisums, hemo-
roīdi, nefrīts, krampji, nenoskaidrota iemesla šķebināšana un 
vemšana. 

Bez ārsta uzraudzības antracēnatva-
sinājumus saturošus preparātus ne-
drīkst lietot bērni līdz 12 gadu ve-
cumam, bet pieaugušie - ilgāk par 
8 - 1 0 dienām. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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ALVEJAS IZMANTOŠANA DAŽĀDU S L I M Ī B U ĀRSTĒŠANAI 

ĀRSTNIECĪBAS LĪDZEKĻU PAGATAVOŠANA 

Alvejas ļoti plaši tiek izmantotas ne tikai tautas un tradi-
cionālajā medicīnā, bet arī dažādu kosmētikas, higiēnas un pār-
tikas preču ražošanā. Rūgtās garšas dēļ alveju pievieno alkoho-
liskiem un bezalkoholiskiem dzērieniem (piemēram, tējai), kā 
arī konditorejas izstrādājumiem, veidojot to garšas buķeti. Ra-
žotāji pārstrādei piedāvā alvejas gela koncentrātu šķidruma un 
pulvera veidā, alvejas sulas koncentrātu un pulveri, žāvētu 
lapu pulveri, kā arī saldētus gela gabaliņus, kurus var izmantot 
vieglu uzkodu, atvēsinošu dzērienu, jogurtu un citu pārtikas 
produktu pagatavošanai, lai palielinātu to uzturvērtību. Kos-
mētikas un higiēnas preču ražotāji mitrinošo alvejas lapu gelu 
izmanto par pamatkomponentu dažādu krēmu, ziepju, losjonu, 
šampūnu un citu sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļu sastāvā. 
Tas tiek iestrādāts autiņbiksītēs un biksīšu ieliktņos ādas 
iekaisuma novēršanai. 

Arī farmaceiti izstrādā no alvejas dažādus preparātus, dau-
dzi no tiem tiek ražoti rūj)nieciski un ir nopērkami aptiekās: 
dažādas šķidras zāļu formas, kapsulas, tabletes, ar alvejas pre-
parātiem piesūcināts pārsienamais materiāls utt. 
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Tautas un tradicionālajā medicīnā alvejas preparātus lieto 
gan iekšķīgi, gan ārīgi. Alvejas iedarbība atkarīga no tās paga-
tavošanas veida. Ārstnieciskiem mērķiem no alvejas lapām 
iegūst četru veidu galvenos produktus: sulu, sauso preparātu 
no iztvaicētas alvejas sulas, gļotvielas (gelu) un biogēnos sti-
mulatorus saturošus preparātus. 

No visām medicīnā izmantojamām alvejas sugām iegūst 
dzeltenu, rūgtu sulu. Gaismas un gaisa ietekmē alvejas sula 
kļūst tumša, tāpēc to uzglabā stikla traukā vēsā, tumšā vietā. 

Alvejas sulu lieto tuberkulozes, bronhiālās astmas, gastro-
enterīta, hronisku ādas slimību, aizcietējumu ārstēšanai. 

Svaigai alvejas sulai piemīt izteikta baktericīda iedarbība. 
To ar panākumiem lieto ārīgi (atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 1:10) 
apslacījumu un aplikāciju veidā strutojošu brūču, trofisko čūlu, 
apdegumu, augoņu un furunkulu ārstēšanai. Sulu lieto arī ska-
lošanai, lai ārstētu mutes dobuma un smaganu slimības. Trīs 
reizes dienā (ik pēc 3-5 stundām) pilinot nāsīs pa 5-8 pilie-
niem alvejas sulas, tiek mazināta akūta rinīta attīstība. Ar alve-
jas sulas kompresēm ārstē galvas dermatītu, kas radies apsta-
rošanas rezultātā. Šādas kompreses novērš sāpes, sekmē audu 
atjaunošanos un matu augšanu. 

Alvejas sulu dzer pa vienai tējkarotei 3 reizes dienā 30 
minūtes pirms ēšanas, ja ir hronisks gastrīts un aizcietējumi, 
kuņģa čūla. To lieto arī atveseļošanās periodā pēc dizentērijas 
un izmanto, lai paaugstinātu organisma pretošanās spējas pret 
infekcijas slimībām. 

Ginekoloģijā svaigu alvejas sulu izmanto dzemdes kakla 
erozijas ārstēšanai. Šim nolūkam makstī ievieto alvejas sulā 
samitrinātu tamponu. 

Rūpnieciski ražo arī alvejas sulas šķidro ekstraktu ampu-
lās. To lieto zemādas injekcijām acu slimību (konjunktivīta, 
blefarīta jeb plakstiņu malu iekaisuma, keratīta, irīta), kuņģa 
un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas, bronhiālās astmas, iekai-
sumu ārstēšanai. Sulas ekstraktu izmanto arī kompleksi, 



ārstējot psoriāzi (21 dienu zem ādas injicē pa 1 ml ekstrakta), 
sejas ādas tuberkulozi, ādas un balsenes čūlaino tuberkulozi, 
ādas trofiskās čūlas, sklerodermiju, perifērās nervu sistēmas 
iekaisumu slimības. 

Iztvaicējot alvejas sulu, iegūst gaiši vai tumši brūnu, ga-
balos lūstošu nenoteiktas formas masu ar raksturīgu smaržu 
un ļoti rūgtu garšu. Izšķīdināta karstā ūdenī, tā veido darvveida 
nogulsnes, bet spirtā izšķīst pilnībā. Sausajam alvejas pre-
parātam no iztvaicētas alvejas sulas piemīt vērtīgas ārst-
nieciskas īpašības, un to var ilgstoši uzglabāt. 

Alvejas gļotvielas ir želejai līdzīga, caurspīdīga recekļ-
veida viela, kuru var izspiest vai nokasīt no alvejas lapas iek-
šējās daļas. Tieši gļotvielas satur lielāko daļu alvejā esošo vēr-
tīgo vielu. Gļotvielu recekļveida masas komercproduktu sauc 
par alvejas gelu. Tas padara ādu elastīgu, kā arī baro, mīkstina 
un mitrina to un ir piemērots jebkuram ādas tipam. No alvejas 
lapām iegūtās gļotvielas ir labākais līdzeklis pirmās palīdzības 
sniegšanai apdegumu, tostarp saules apdegumu un ārēju brūču 
gadījumā. Gelu ar labiem panākumiem izmanto sausas sejas 
ādas kopšanai, kā arī acu apvidū radušās ekzēmas ārstēšanai. 
Tam piemīt iekaisumu un niezi mazinoša un dzīšanu veicinoša 
iedarbība. To var izmantot, arī lai ārstētu sēnīšu infekcijas, pie-
mēram, cirpējēdi. 

īpaša ārstniecības līdzekļu grupa ir biogēnos stimulato-
rus saturoši alvejas preparāti. 

Terminu "biogēnie stimulatori" 20. gs. 30. gados ieviesa 
oftalmologs, akadēmiķis V Filatovs, lai apzīmētu vielas, kas 
rodas izolētos augu un dzīvnieku audos nelabvēlīgu ārēju fak-
toru ietekmē. Ievadītas dzīvā organismā, šīs vielas spēj stimu-
lēt tā nomāktos fizioloģiskos procesus, palielināt organisma 
pretestības spējas un sekmēt un paātrināt tā reģenerācijas pro-
cesus. 

Lai alveju padarītu veselīgāku, lapas iepriekš tiek aktivē-
tas. Pirms lapu sagatavošanas augu divas nedēļas nelaista. 
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Labi attīstītas apakšējās vai vidējās lapas nogriež pie paša pa-
mata, nomazgā tekošā ūdenī un apžāvē. Pēc tam tās ietin 
melnā papīrā (šim nolūkam nevajadzētu izmantot avīzi) tā, lai 
gali būtu vaļā, un uz 12 dienām novieto aukstā (4-8 °C tem-
peratūrā), tumšā vietā, piemēram, ledusskapī. Šādos nelab-
vēlīgos apstākļos lapās apstājas visi dzīvības procesi, bet 
notiek brīnumainas parādības: auga šūnas it kā sakopo visus 
spēkus, lai neaizietu bojā, un tajās veidojas biogēnie stimu-
latori. 

Pēc tam lapas, piemēram, sagriež mazos gabaliņos, ste-
rilizē 120 °C temperatūrā un glabā sterilos apstākļos. Svaigas, 
sterilizētas, žāvētas vai citādi konservētas biostimulētās alve-
jas lapas izmanto dažādu zāļu formu pagatavošanai. Piemēram, 
sasmalcina, aplej ar pieckāršu daudzumu ūdens un 1 vai 2 stun-
das nostādina istabas temperatūrā. Iegūto uzlējumu attīra un 
no tā gatavo šķīdumus iekšķīgai lietošanai un zemādas injek-
cijām. Lieto acu slimību, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas 
čūlas, bronhiālās astmas un citu slimību ārstēšanai. Biogēnos 
stimulatorus saturošs liniments ir lapu sulas emulsija rīcin-
eļļā. To lieto apdegumu profilaksei un ārstēšanai. No biosti-
mulētām žāvētām lapām gatavo tabletes, kā arī lieto oftalmo-
loģisku slimību kompleksajā terapijā. Alvejas linimentu ne-
drīkst sasaldēt. 

Visiem alvejas preparātiem ir imunitāti stiprinoša iedar-
bība, tie paaugstina organisma aizsargspējas un paātrina audu 
atjaunošanās procesus. 

Mājas apstākļos ārstnieciskos nolūkos izmanto svaigi no-
grieztus alvejas lapas gabaliņus: tos var likt uz brūcēm vai sa-
vainojumiem, var pagatavot izvilkumus, novārījumus un uzlē-
jumus, kā arī zāļu tējas, kam pievieno alvejas sulu vai sasmal-
cinātas alvejas lapas. Daudzās receptēs šajā grāmatiņā alvejas 
deva norādīta ēdamkarotēs. Tāpēc jāņem vērā, ka ēdamkarotēs 
mēra jau sasmalcinātas alvejas lapas, kurām iepriekš nogriezta 
dzeloņainā maliņa (ja receptē nav norādīts, ka maliņa jāatstāj). 



Lai mājas apstākļos pagatavotu 
svaigu alvejas sulu, 15-20 cm ga-
ras alvejas lapas rūpīgi nomazgā 
tekošā siltā ūdenī, lapām nogriež 
dzeloņaino maliņu, tad tās sasmal-
cina un no iegūtās masas caur vai-
rākās kārtās salocītu marli izspiež sulu. Svaiga alvejas sula ir 
jāizlieto tūlīt pēc izspiešanas. 

Iepriekš pēc biostimulēšanas metodes aktivizētās lapas sa-
smalcina, aplej ar ūdeni (1:3), noliek vēsā vietā un atstāj 1,5 stun-
das. Tad izspiež sulu un izfiltrē. Nu tā ir gatava lietošanai. 

Alveju var pagatavot, piemēram, ar medu. Tad tai piemīt 
pretiekaisuma un organismu stiprinoša iedarbība. Alvejas gļot-
vielu recekli ar medu un tējkaroti citrona sulas var apliet ar 
verdošu ūdeni un dzert tējas vietā. Šādu tēju nav ieteicams 
dzert pirms gulētiešanas, jo tai piemīt tonizējoša iedarbība. 
Stiprākas garšas cienītāji spēcinošu alvejas līdzekli var paga-
tavot ar ķiplokiem un sarkanvīnu. 

SLIMĪBAS, KURAS ĀRSTĒ AR ALVEJU 

Kuņģa un zarnu trakta slimības 

Gremošanas traucējumi 

Gremošanas uzlabošanai izmanto dažādus ārstniecības 
līdzekļus no alvejas un citiem ārstniecības augiem, jo alveja un 
tās preparāti uzlabo gremošanu un veicina ēstgribu. 

1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote helēniju 

ālantes sakņu, 2 ēdamkarotes vīnogu lapu, 4 ēdamkarotes 
asinszāles, 1 / ūdens. 
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Augu sastāvdaļas sasmalcina, 
aplej ar verdošu ūdeni un vāra 15-
20 minūtes. Pēc tam atstāj ievilk-
ties un izkāš. Dzer pa Vfe glāzes 3 

reizes dienā dažas minūtes pirms ēšanas. Ja novārījumu nav 
iespējams izdzert pirms ēšanas, to var darīt ēdienreižu starp-
laikos, bet ne pēc ēšanas, jo tad ārstēšanai nebūs rezultāta. 

2. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 ēdamkarotes asinszāles, 

4 ēdamkarotes sasmalcinātas irbeņu mizas. 
Augu maisījumu aplej ar aukstu ūdeni un vāra uz lēnas 

uguns 30-40 minūtes. Novārījumu izkāš. Lieto pa 1 ēdamka-
rotei 3 reizes dienā pirms ēšanas. 

3. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote asinszāles 

lakstu, 1 ēdamkarote pelašķu. 
Augus sasmalcina, ievieto katliņā un aplej ar verdošu 

ūdeni. Katliņam uzliek vāku un drogu atstāj stundu ievilkties. 
Pēc tam uzlējumu izkāš. Lieto pa 1 ēdamkarotei 3 reizes dienā 
pirms ēšanas. 

4. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 ēdamkarotes gaiļ-

biksīšu lapu, 1 tējkarote struteņu lakstu. 
Augus sasmalcina, aplej ar verdošu ūdeni un 10-20 mi-

nūtes patur ūdens peldē. Pēc tam uzlējumu izkāš un atdzesē. 
Lieto pa 100 ml 2 reizes dienā 30 minūtes pēc ēšanas. 

5. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote svaigu 

struteņu. 
No strutenēm un alvejas izspiež sulu. Lieto pa pilienam uz 

1/2 glāzes vārīta ūdens 2 reizes dienā 15 minūtes pirms ēšanas. 
Ārstēšanās kurss - 7 dienas. 



6. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 3 tējkarotes lielās stru-

tenes lakstu, 1 ēdamkarote kliņģerišu ziedu, 150 ml medicīnas 
spirta. 

Kliņģerišu ziedus, alvejas lapas un strutenes aplej ar spirtu 
un atstāj ievilkties tumšā, vēsā vietā 3-4 nedēļas, pēc tam izfil-
trē. Lieto pa 10 pilieniem tinktūras uz Vi glāzes vārīta ūdens 2 
reizes dienā - no rīta un vakarā. 

Gastrīts 

Gastrīts ir kuņģa gļotādas iekaisums. Galvenais tā cēlonis 
ir nepareizi ēšanas paradumi. 

Hroniska gastrīta, aizcietējumu un kuņģa čūlas ārstēšanai 
1 vai 2 mēnešus 3 reizes dienā 30 minūtes pirms ēšanas lieto 
pa 1 tējkarotei alvejas sulas. Šāds ārstēšanās kurss ieteicams 
arī pēc pārslimotas dizentērijas, lai paaugstinātu organisma 
spējas pretoties infekcijas slimībām. 

Alvejas preparātus iekšķīgi nedrīkst lietot hronisku kuņģa 
un zarnu trakta slimību saasinājuma laikā. 

Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla 

1. recepte 
Ņem Vz glāzes sasmalcinātu alvejas lapu, samaisa ar glāzi 

pūdercukura un maisījumu atstāj ievilkties tumšā vietā 3 die-
nas. Pēc tam pievieno glāzi dabiska, sausa sarkanvīna un atstāj 
ievilkties vēl vienu diennakti. Izkāš un lieto pa 1 ēdamkarotei 
2 vai 3 reizes dienā pirms ēšanas 1 vai 2 mēnešus. 

2. recepte 
Ņem 300 g sasmalcinātu alvejas lapu, pievieno 100 g uz 

smalkās rīves sarīvēta propolisa, 600 g medus un 1 l spirta. 
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Samaisa un atstāj ievilkties tumšā vietā 10 dienas. Dzer pa 
1 ēdamkarotei 3 reizes dienā 30 minūtes pirms ēšanas, līdz 
viss maisījums izlietots. 

3. recepte 
Sastāvs: V2 ēdamkarotes pieneņu sulas, 1 ēdamkarote alve-

jas sulas. 
No pieneņu un alvejas lapām pagatavo svaigu sulu, sulas 

sajauc un uzglabā vēsā vietā. Lieto pa tējkarotei 30 minūtes 
pirms ēšanas, ja ir akūts gastrīts ar pazeminātu kuņģa skābes 
sekrēciju. 

4. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote lielās nātres lapu, 1 ēdamkarote 

diļļu lakstu, 1 ēdamkarote alvejas sulas, 1 glāze ūdens. 
Nātres un dilles aplej ar karstu ūdeni un 20 minūtes vāra. 

Novārījumu izkāš un tam pievieno alvejas sulu. Lieto pa tēj-
karotei ik pēc 3 stundām ne ilgāk par 2 nedēļām. Šis līdzeklis 
ieteicams pret gastrītu ar paaugstinātu kuņģa skābes sekrēciju. 

5. recepte 
Sastāvs: 2 ēdamkarotes alvejas lapu un 0,5 / spirta. 
Sasmalcinātas alvejas lapas aplej ar spirtu un atstāj ievilk-

ties 5 dienas. Izvilkumu dzer pa 30 pilieniem, atšķaidot tos 
ūdenī. Lieto 3 reizes dienā pēc ēšanas pret akūtu gastrītu. 

Kolīts 

1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote sasmalcinātas apelsīnu miziņas, 

2 samaltas ķiploka daiviņas, 1 deserta karote alvejas sulas. 
Maisījumu aplej ar Vz glāzes karsta ūdens, atstāj ievilkties 

3 stundas, pēc tam izkāš. Uzlējumu izmanto mikroklizmām: 
vienai klizmai ņem Va vai V2 glāzes uzlējuma. Klizmu taisa 



vienu reizi diennaktī - pirms gulētiešanas. Ārstēšanās kurss -
2 vai 3 nedēļas. Mikroklizmas izmanto papildus ārstēšanās pa-
matkursam. 

2. recepte 

Sastāvs: 2 ēdamkarotes pelašķu lakstu un 1 tējkarote al-
vejas izvilkuma spirtā. 

Pelašķu lakstus aplej ar karstu ūdeni un vāra uz lēnas 
uguns 10 minūtes. Novārījumu izkāš, atdzesē un tam pievieno 
alvejas izvilkumu spirtā. Akūta kolīta gadījumā dzer pa ēdam-
karotei pagatavotā maisījuma 5-7 reizes dienā pret akūtu ko-
lītu. 

3. recepte 
Sastāvs: 2 ēdamkarotes ceļteku lapu, 2 ēdamkarotes alve-

jas lapu un 1 glāze ūdens. 
Svaigas ceļteku lapas un īstās alvejas (Aloe vera) lapas rū-

pīgi sasmalcina, aplej ar verdošu ūdeni, atstāj ievilkties 20 mi-
nūtes un pēc tam izkāš. Lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā 
kolīta profilaksei. Ārstēšanās kurss - 15-20 dienas. Atkārtot 
ārstēšanās kursu drīkst ne agrāk kā pēc viena vai pusotra mē-
neša. 

Hroniski aizcietējumi 

Alveju veiksmīgi izmanto hronisku aizcietējumu ārstēšanai. 

1. recepte 
Alvejas sulu dzer pa 1 vai 2 tējkarotēm 2 vai 3 reizes dienā 

30 minūtes pirms ēšanas. 

2. recepte 

Ņem '/2 glāzes sasmalcinātu alvejas lapu, samaisa ar 300 g 
medus, diennakti atstāj ievilkties, pēc tam 5 -7 minūtes patur 
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karsta ūdens pelde un izkāš. Maisījumu lieto pa deserta karo-
tei no rīta vienu stundu pirms ēšanas 1-2 mēnešus. 

3. recepte 
Vienādās attiecībās samaisa alvejas lapu sulu un medu un 

atstāj ievilkties 3 stundas. Lieto pa tējkarotei 3 reizes dienā 
pirms ēšanas. 

4. recepte 
Vienādās attiecībās ņem vīģes, melnās plūmes un žāvētas ap-

rikozes (piemēram, pa 250 g), nomazgā, melnajām plūmēm iz-
ņem kauliņus, samaļ gaļas maļamajā mašīnā un rūpīgi samaisa. 
Iegūtajam maisījumam pievieno 50-100 g medus un 50 g alve-
jas. Sagatavoto maisījumu, uzsmērētu uz neliela, ne pārāk svaiga 
baltmaizes gabaliņa, lieto pa ēdamkarotei no rīta 30-40 minū-
tes pirms ēšanas un uzdzer glāzi silta vārīta ūdens. Tadu pašu 
sviestmaizi apēd vakarā stundu pirms gulētiešanas, uzdzerot 
glāzi dienu veca kefīra. 

5. recepte 
Svaigi nogrieztas alvejas lapas (100 g) 2 nedēļas tur ledus-

skapī. Pēc tam izspiež sulu un tajā iemaisa 4 ēdamkarotes me-
dus. Hroniska aizcietējuma ārstēšanai maisījumu lieto pa 
ēdamkarotei 30 minūtes pirms ēšanas. Pēc divām dienām devu 
samazina uz pusi. 

6. recepte 
Vakaros lieto sauso alvejas 

preparātu no iztvaicētas alvejas 
sulas. Vienā reizē ņem 0,1-0,3 g 
(atslābinoša iedarbība iestājas pēc 
9-10 stundām). 



Hemoroīdi 

Šo slimību dēvē par "inteliģento slimību", jo tā bieži vien 
rodas sēdoša darba darītājiem. 

1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 ēdamkarotes nātru 

un 2 ēdamkarotes asinszāļu. 
Augu maisījumu ieber traukā, aplej ar verdošu ūdeni, uz-

liek vāku un atstāj ievilkties 2 stundas. Pēc tam uzlējumu izkāš 
un dzer pa Vi glāzes 3 reizes dienā. Šis uzlējums ir lielisks anti-
septisks līdzeklis, un tas dziedē sīkās brūces taisnajā zarnā, 
novēršot hemoroīdu veidošanos. 

2. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote apses 

lapu, 1 ēdamkarote asinszāles lakstu. 
Alvejas, asinszāles un apses lapas sasmalcina un aplej ar 

nelielu daudzumu silta ūdens, līdz iegūst putrai līdzīgu konsis-
tenci. Pēc tam maisījumā samērcē salveti, pieliek pie hemo-
roīdu mezgliem un patur vienu stundu. Ja rodas nepatīkamas 
sajūtas, salveti noņem un slimo 
vietu uzmanīgi nomazgā ar siltu 
ūdeni. Tad pēc 2 vai 3 dienām pro-
cedūru atkārto. 

Turpmāk ziedi lieto arvien retāk, sāpošo vietu vienīgi ap-
mazgā ar ūdeni. Hemoroīdu mezgli pakāpeniski samazinās, līdz 
pilnīgi izzūd. Tiek uzskatīts, ka šis līdzeklis kavē hemoroīdu 
atkārtotu veidošanos. 

3. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 tējkarotes sasmal-

cinātu asinszāles lakstu, 20 g sarīvētu biešu. 
Samaisa alveju, asinszāles un bietes, līdz iegūst viendabīgu 

masu. Ziedi uzziež uz hemoroīdu mezgliem, apklāj ar salveti 

Asiņojošu hemoroīdu gadījumā al-
vejas preparātus nedrīkst lietot, jo 
tie var pastiprināt asiņošanu. 
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un patur 30 minūtes. Šis līdzeklis ne tikai noņem hemoroīdu 
radītās sāpes, bet arī veicina mezglu uzsūkšanos. 

Aknu un žultspūšļa slimības 

Žultsakmeņi 

Alvejas novārījumu, uzlējumu un izvilkumu spirtā izmanto 
par žults sekrēciju veicinošu līdzekli. Kopā ar citiem augiem 
alveja lieliski palīdz žultsakmeņu ārstēšanā. 

1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 ēdamkarotes asins-

zāles lakstu, 1 tējkarote vērmeļu lakstu, 2 ēdamkarotes cigo-
riņu sakņu, nedaudz cukura vai medus. 

Augu maisījumu aplej ar verdošu ūdeni, trauku rūpīgi ietin 
(piemēram, lielā dvielī) un novārījumu atstāj ievilkties 20-30 
minūtes. Izkāstam zāļu novārījumam pievieno cukuru vai 
medu pēc garšas. Dzer karstu pa Vž glāzes 3 reizes dienā pirms 
ēšanas žultsakmeņu slimības ārstēšanai. 

2. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 tējkarote dzeltenās 

kaķpēdiņas ziedu, 1 tējkarote asinszāļu. 
Maisījumu aplej ar nelielu daudzumu silta ūdens, apsedz 

un atstāj ievilkties 7 vai 8 stundas (var atstāt uz visu nakti). 
Pēc tam uzlējumu uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai (bet ne-
vāra) un izkāš. Lieto pa M> glāzes, ja nepieciešams, saldinot ar 
medu vai cukuru. Pirmo nedēļu uzlējumu dzer 6 vai 7 reizes 
dienā, otro - 3 reizes dienā. Pēc tam ārstēšanos pārtrauc. Pēc 
3 vai 4 mēnešiem ārstēšanās kursu atkārto. Ārstēšanās laikā 
obligāti jāievēro diēta: nedrīkst ēst neko sālītu, asu, kā arī cep-
tus ēdienus. 



3. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote dzelteno 

kaķpēdiņu, 1 ēdamkarote piparmētru, 1 ēdamkarote vērmeļu 
un 2 tējkarotes lielo struteņu. 

Augus sasmalcina, aplej ar ūdeni un vāra uz lēnas uguns 
20 minūtes. Novārījumu izkāš un atdzesē. Lieto pa lA glāzes 
30 minūtes pirms ēšanas žults sekrēcijas veicināšani. 

4. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 tējkarotes pipar-

mētru, 3 tējkarotes vērmeļu, 3 tējkarotes pelašķu, 3 tējkarotes 
lielo struteņu. 

Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un traukam uzliek vāku. 
Uzlējumu atstāj ievilkties 2 stundas tumšā, vēsā vietā, pēc tam 
izkāš. Žultsakmeņu, holecistīta un pankreatīta ārstēšanai uzlē-
jumu lieto pa vienai glāzei no rīta un vakarā. 

5. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote struteņu 

lakstu, 1 ēdamkarote bērzu lapu, 3 tējkarotes blaktenes sakņu, 
4 tējkarotes paegļa ogu, 4 tējkarotes maura retēja lakstu. 

Maisījumu aplej ar verdošu § 0 u z iējumu drīkst lietot tikai pēc 
ūdeni, 40 minūtes atstāj ievilkties konsultēšanās ar ārstu un viņa uz-
un pēc tam izkāš. Lieto pa ēdam- raudzībā, jo žultsakmeņu kustība pa 
karotei 3 reizes dienā 30 minūtes ž u t , s kanāliem var radīt nevēlamas 

-x sekas. pirms ēšanas. 

Hepatīts un holecistīts 

Pati biežākā aknu slimība ir hepatīts. Tas ir vairākas sli-
mības, kas rodas infekcijas (vīrushepatīts), saindēšanās vai ne-
pareizas medikamentu lietošanas dēļ. Dažreiz mazkustīga dzī-
vesveida, pārēšanās vai neregulāras ēšanas dēļ rodas holecis-
tīts. 
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Tautas medicīna šo slimību ārstēšanai iesaka dažus laika 
gaitā pārbaudītus līdzekļus. 

1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote pipar-

mētru, 1 ēdamkarote pelašķu, 1 ēdamkarote dzelteno kaķpē-
diņu, 1 ēdamkarote lielo struteņu, 1 tējkarote vērmeļu. 

Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un traukam uzliek vāku. 
Uzlējumu novieto tumšā, vēsā vietā un atstāj ievilkties 2 stun-
das. Pēc tam izkāš. Lieto pa V glāzes 3 reizes dienā 15 minū-
tes pirms ēšanas pret hepatītu, holecistītu, kā ari aknu sāpju 
sindroma ārstēšanai sportistiem. 

2. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote korian-

dra, 2 tējkarotes lielo struteņu, 3 tējkarotes dzelteno kaķpē-
diņu, 4 tējkarotes piparmētru. 

Maisījumu aplej ar ūdeni un vāra uz lēnas uguns 15-20 
minūtes. Pēc tam traukam ar novārījumu uzliek vāku, novā-
rījumu 2 stundas atstāj ievilkties un pēc tam izkāš. Lieto pa V2 
glāzes 3 reizes dienā 30 minūtes pirms ēšanas žults sekrēcijas 
veicināšanai, žultspūšļa un žults kanālu slimību ārstēšanai. 

3. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote struteņu 

lakstu, 1 ēdamkarote piparmētru, 2 ēdamkarotes asinszāļu 
ziedu, 2 tējkarotes maura sūrenes lakstu. 

Maisījumu aplej ar istabas temperatūras ūdeni, 20 minūtes 
silda ūdens peldē, pēc tam 20 minūtes atstāj ievilkties. Tad 
novārījumu izkāš un lieto pa glāzei 2 reizes dienā slimības sa-
asināšanās periodā. 

4. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote pipar-

mētru, 1 ēdamkarote lielās strutenes lakstu, 1 ēdamkarote pie-
neņu sakņu. 



Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni, atstāj ievilkties 40 minū-
tes un pēc tam izkāš. Lieto pa V2 glāzes 3 reizes dienā 20 mi-
nūtes pirms ēšanas žults izvadkanālu disfunkcijas un aknu 
sāpju sindroma ārstēšanai. 

5. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote dzelteno 

kaķpēdiņu, 1 ēdamkarote piparmētru, 1 ēdamkarote vērmeļu, 
2 tējkarotes lielo struteņu. 

Visas sasmalcinātās sastāvdaļas aplej ar ūdeni un 20 minū-
tes vāra uz lēnas uguns. Novārījumu izkāš un atdzesē. Lieto 
pa Vi glāzes 30 minūtes pirms ēšanas žults sekrēcijas veici-
nāšanai. 

6. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote pipar-

mētru, 1 ēdamkarote pelašķu, 1 ēdamkarote dzelteno kaķpē-
diņu, 1 ēdamkarote struteņu un 1 ēdamkarote fenheļa. 

Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un traukam uzliek vāku. 
Uzlējumu novieto tumšā, vēsā vietā un atstāj ievilkties 20 mi-
nūtes. Pēc tam izkāš. Lieto pa Vi glāzes 4 reizes dienā 15 mi-
nūtes pirms ēšanas hepatīta, holecistīta, pankreatīta un aknu 
koliku ārstēšanai. 

7. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 tējkarotes pipar-

mētru, 3 tējkarotes pelašķu, 3 tējkarotes vērmeļu, 3 tējkarotes 
lielo struteņu. 

Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un traukam uzliek vāku. 
Uzlējumu novieto tumšā, vēsā vietā un atstāj ievilkties 2 stun-
das. Pēc tam izkāš. Lieto pa 1 glāzei no rīta un vakarā hole-
cistīta, pankreatīta un žultsakmeņu slimības ārstēšanai. 
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Aknu slimību profilakse 

Jebkuru slimību ir vieglāk novērst nekā ārstēt. Tāpēc šeit 
piedāvātas receptes, kuras var izmantot aknu slimību profi-
laksei (dažos gadījumos arī ārstēšanai). 

1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas, 1 ēdamkarote piparmētru 

lapu, 1 ēdamkarote asinszāļu ziedu, 2 ēdamkarotes maura sū-
renes lakstu. 

Visas sastāvdaļas sasmalcina, aplej ar istabas temperatūras 
ūdeni, 10 minūtes vāra ūdens peldē, pēc tam 20 minūtes atstāj 
ievilkties un izkāš. Lieto pa 3 ēdamkarotēm 4 reizes dienā 
aknu iekaisuma ārstēšanai. 

2. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote pipar-

mētru lapu, 3 tējkarotes anīsa sēklu, 4 tējkarotes asinszāļu. 
Anīsa sēklas rūpīgi saberž piestiņā un samaisa ar sasmal-

cinātām pārējām sastāvdaļām. Maisījumu aplej ar verdošu 
ūdeni, traukam uzliek vāku un uzlējumu atstāj ievilkties 
30 minūtes, pēc tam izkāš. Lieto pa maziem malciņiem 7 vai 
8 reizes dienā, uzdzerot nedaudz auksta ūdens. Šo uzlējumu 
ieteicams lietot aknu slimību profilaksei. 

3. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 neliela biete, 4 ēdam-

karotes asinszāles izvilkuma spirtā, 4 l ūdens. 
Bieti nomazgā un nomizo, sagriež sīkos gabalos un vāra, 

līdz tie kļūst mīksti. Pēc tam bietes gabaliņus izņem, bet novā-
rījumu izkāš, tam pievieno alveju un asinszāles izvilkumu spir-
tā un rūpīgi samaisa. Lieto pa lA glāzes dienā aknu un žults-
pūšļa iekaisuma un sāj^ju ārstēšanai. 



Zobu un smaganu slimības 
(parodontoze, stomatīts, periodontīts) 

Kariesa gadījumā pie slimā zoba vai zoba caurumā var 
ievietot alvejas gabaliņu - tas mazina sāpes un novērš sma-
ganu iekaisumu. 

Pret smaganu asiņošanu mutes dobumu skalo ar 50 % al-
vejas sulas šķīdumu vai 3 reizes dienā pa 1 tējkarotei dzer 
pienā atšķaidītu alvejas sulu. 

Smaganu iekaisuma ārstēšanai sasmalcina 100 g alvejas lapu 
un iegūto putriņu stundu nostādina slēgtā emaljētā traukā. Pēc 
tam iegūto masu uzkarsē līdz vā-
rīšanās temperatūrai (bet nevāra), 
izkāš, pārlej stikla traukā, cieši no-
slēdz un uzglabā tumšā, vēsā vietā. 
Ar šo novārījumu skalo muti. 

Lūk, vēl dažas receptes zobu un smaganu slimību ārstē-
šanai un profilaksei. 

/. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 ēdamkarotes div-

šķautņu asinszāles lapu, 2 ēdamkarotes kazeņu lapu. 
Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un atstāj ievilkties 10 mi-

nūtes. Kad uzlējums nedaudz atdzisis, ar to skalo muti. Šim 
līdzeklim piemīt pretiekaisuma iedarbība. To lietojot, smaga-
nas ātri sadzīst un pārstāj asiņot. 

2. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 ēdamkarotes div-

šķautņu asinszāles, 2 ēdamkarotes ārstniecības salvijas lapu. 
Maisījuma sastāvdaļas sasmalcina, aplej ar verdošu ūdeni 

un atstāj ievilkties 30 minūtes, pēc tam izkāš. Ar uzlējumu 
skalo mutes dobumu, ja ir mutes gļotādas un smaganu iekai-
sums. 

Pret zobu kustēšanos, asiņojošām un 
iekaisušām smaganām, kā arī sto-
matīta ārstēšanai ieteicams košļāt 
alvejas lapas vai skalot muti ar alve-
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3. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 vai 3 ēdamkarotes 

asinszāles, 8 tējkarotes ārstniecības melisas. 
Maisījuma sastāvdaļas sasmalcina, aplej ar verdošu ūdeni 

un atstāj ievilkties 4 stundas. Ar uzlējumu skalo muti, ja ir 
mutes dobuma un smaganu iekaisums. 

4. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 ēdamkarotes kazeņu 

lapu, 2 ēdamkarotes asinszāles, 100 ml spirta. 
Maisījumu aplej ar spirtu, traukam uzliek ciešu vāku un 

izvilkumu atstāj ievilkties 5 dienas tumšā, vēsā vietā. Lieto 
smaganu ierivēšanai to asiņošanas gadījumā. 

5. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote asins-

zāles, 1 ēdamkarote šaurlapu ugunspuķes lapu, 100 ml spirta. 
Maisījumu aplej ar spirtu un atstāj ievilkties 7 dienas. Ar 

šo izvilkumu ierīvē smaganas mutes dobuma iekaisuma ār-
stēšanai. 

Elpceļu slimības 

Saaukstēšanās 

Daudziem liekas, ka saaukstēšanās nav nopietna slimība, 
bet jāņem vērā, ka tieši neārstētas saaukstēšanās dēļ bieži ro-

das dažādas komplikācijas. Tāpēc 
jebkuram var noderēt daži padomi 
un receptes pret saaukstēšanos. 

Saaukstēšanās ārstēšanai kaklu 
skalo ar alvejas sulu, kas uz pusi atšķaidīta ar ūdeni, un 3 rei-
zes dienā dzer pa glāzei piena ar 1 tējkaroti sasmalcinātu alve-
jas lapu. 



1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 tējkarote struteņu 

lapu, 1 tējkarote raudenes ziedkopu. 
Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni, traukam uzliek vāku, 

uzlējumu 2 stundas atstāj ievilkties tumšā, vēsā vietā un pēc 
tam izkāš. Dzer 3 reizes dienā pa Vi glāzes. 

2. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 tējkarote struteņu 

lapu, 2 tējkarotes pelašķu lapu. 
Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un stundu atstāj ievilk-

ties, pēc tam uzlējumu izkāš. Dzer pa Vi glāzes 4 reizes dienā 
pirms ēšanas. 

3. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 tējkarote struteņu 

lakstu, 2 tējkarotes sasmalcinātu ārstniecības pienenes sakņu. 
Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni, atstāj ievilkties 8 stun-

das, pēc tam uzlējumu izkāš. Dzer pa Vi glāzei 4 reizes dienā 
pirms ēšanas. (Ārstniecības pienenes sakņu vietā var izmantot 
šī auga lapu sulu.) 

4. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote sasmal-

cinātas krūkļa mizas, 1 ēdamkarote asinszāles, 1 tējkarote 
nātru. 

Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni, traukam uzliek vāku, 
uzlējumu atstāj ievilkties 10 minūtes, pēc tam izkāš. Dzer pa 
vienai glāzei 3 reizes dienā. 

5. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 tējkarote ārstnie-

cības kumelītes ziedu, 1 tējkarote augstiņa lakstu, 1 tējkarote 
struteņu lapu, 1 tējkarote divšķautņu asinszāles lakstu, 1 tēj-
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karote ārstniecības pienenes sakņu, 1 tējkarote dzeltenās kaķ-
pēdiņas ziedkopu. 

Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni, traukam uzliek vāku, 
uzlējumu atstāj ievilkties 20 minūtes tumšā, vēsā vietā, pēc 
tam izkāš. Dzer pa vienai glāzei no rīta un vakarā. 

6. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote sasmal-

cinātu maura sūrenes sakņu, 1 tējkarote struteņu lakstu. 
Maisījumu aplej ar ūdeni un vāra uz lēnas uguns 30 mi-

nūtes. Pēc tam 15 minūtes atstāj ievilkties un izkāš. Saauk-
stēšanās ārstēšanai dzer pa ēdamkarotei 3 vai 4 reizes dienā 
15 minūtes pirms ēšanas. 

7. recepte 
Vienādās daļās ņem alvejas sulu, degvīnu un medu. Sa-

stāvdaļas rūpīgi samaisa un maisījumu lieto pa ēdamkarotei 
pēc ēšanas. Maisījumu ilgu laiku var uzglabāt ledusskapī. 

8. recepte 
Sastāvs: 2 ēdamkarotes alvejas lapu, 3 ēdamkarotes smar-

žīgās kumelītes ziedu, 3 ēdamkarotes melnā plūškoka ziedu, 
1 glāze ūdens. 

Ņem ēdamkaroti sauso drogu maisījuma, pievieno sasmal-
cinātas alvejas lapas un visu aplej ar verdošu ūdeni. Atstāj 
ievilkties 15 minūtes un pēc tam izkāš. Pret stipru saaukstē-
šanos dzer pa 3 vai 4 glāzēm karsta uzlējuma dienā. 

Iesnas 

Svaigu alvejas sulu atšķaida ar vārītu ūdeni (1:10) un pilina 
katrā nāsī 2 vai 3 reizes dienā, līdz veselības stāvoklis uzla-
bojas. Atšķaidītajai sulai vēlams pievienot dažus pilienus sīpolu 
sulas - tas palielina zāļu efektivitāti. 



Lai atbrīvotos no iesnām, degunu var ieziest arī ar alvejas 
sulas un augu eļļas maisījumu. 

Hronisks haimorīts 

Vienādās devās ņem alvejas sulu, struteņu lakstus un 
medu. Visu samaisa un katrā nāsī pilina pa 5 pilieniem 3-5 
reizes dienā. 

Klepus 

1. recepte 
Sastāvs: Vz glāzes alvejas sulas, 3 ēdamkarotes medus un 

50 g nesālīta sviesta. 
Maisījumu lieto pa ēdamkarotei 2 reizes dienā pirms ēša-

nas. Ārstēšanās kurss - vismaz nedēļa. 

2. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote ceļteku 

lapu, 1 tējkarote struteņu lakstu. 
Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni, atstāj ievilkties 10 minū-

tes un pēc tam izkāš. Uzlējumu maziem malciņiem izdzer 
stundas laikā. 

3. recepte 
Labu atkrēpošanas līdzekli var pagatavot šādi: karstā pienā 

vienādās daļās liek medu, alveju, āpšu taukus un visu rūpīgi 
samaisa. Uz katru ēdamkaroti maisījuma pievieno pa 5-10 pi-
lieniem eikalipta tinktūras. Dzer pa ēdamkarotei 3 reizes 
dienā. 

4. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote māllēpju 

lapu, 2 ēdamkarotes altejas saknes, 2 ēdamkarotes purva vai-
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variņa lakstu, 2 ēdamkarotes kailās lakricas saknes, 2 ēdam-
karotes timiāna lakstu un 2 glāzes ūdens. 

No augu lakstu un sakņu sausajām drogām pagatavo mai-
sījumu. Ņem 4 ēdamkarotes šī maisījuma, tam pievieno sa-
smalcinātas alvejas lapas, aplej ar verdošu ūdeni un atstāj 
ievilkties 15 minūtes (vai arī silda karsta ūdens peldē 30 mi-
nūtes), pēc tam izkāš. Šis uzlējums ir efektīvs līdzeklis pret 
klepu, to dzer pa lh glāzes 3-5 reizes dienā pēc ēšanas. 

5. recepte 
Sastāvs: 2 ēdamkarotes alvejas lapu, 3 ēdamkarotes sal-

vijas lapu, 3 ēdamkarotes anīsa augļu, 3 ēdamkarotes zilās kāp-
nītes sakņu, 2 ēdamkarotes māllēpju lapu, 2 ēdamkarotes kliņ-
ģerišu ziedu, 1 glāze ūdens. 

No augu sausajām drogām pagatavo maisījumu. Ņem 
ēdamkaroti šī maisījuma, tam pievieno sasmalcinātas alvejas 
lapas, aplej ar verdošu ūdeni un atstāj ievilkties 15 minūtes 
karsta ūdens peldē, pēc tam uzlējumu izkāš. Dzer pret stipru 
klepu pa V3 glāzes 3 vai 4 reizes dienā pēc ēšanas. 

Gripa 

1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas, 1 ēdamkarote smaržīgās 

kumelītes ziedu, 4 ēdamkarotes asinszāles, 600 ml ūdens. 
Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni, traukam uzliek vāku un 

uzlējumu atstāj ievilkties 20-30 minūtes. Dzer pa l/z glāzes 
dienā četras dienas pēc kārtas. 

2. recepte 
Klepus, gripas un angīnas ārstēšanai veiksmīgi var lietot 

alvejas lapas: lapu gareniski pārgriež, nogriež asos izaugumus 
un to liek uz mēles 2 vai 3 reizes dienā. Mutes gļotāda tiek 



mitrināta ar ārstniecisko alvejas sulu, un uzlabojas slimnieka 
pašsajūta. 

Angīna 

1. recepte 
Ņem 0,5 / burku, līdz pusei piepilda ar sasmalcinātām al-

vejas lapām un uz tām 1 cm biezā slānī uzber smalko cukuru. 
Burkas kaklu apsien ar marli un trauku noliek tumšā vietā, lai 
maisījums ievelkas 3 diennaktis. Pēc tam pielej degvīnu (tā, 
lai burka būtu pilna), atstāj ievilkties vēl 3 dienas, tad caur 
marli izkāš un izspiež sulu. Izvilkumu dzer pa ēdamkarotei 
2 vai 3 reizes dienā 30 minūtes pirms ēšanas, līdz slimnieks 
izveseļojas. 

2. recepte 
Kakla skalošanai izmanto uzlējumu no vairākas dienas le-

dusskapī turētām alvejas lapām. Lapas rūpīgi sasmalcina, pielej 
ūdeni (1:5), atstāj ievilkties vienu stundu, tad pavāra 2-3 minū-
tes un izkāš. 

3. recepte 
Ņem 2 daļas medus, samaisa ar 1 daļu alvejas sulas un 

3 daļām degvīna. Angīnas ārstēšanai uz kakla liek šī maisījuma 
kompreses, jo tam piemīt pretiekaisuma iedarbība. 

4. recepte 
Iepriekš sagatavotā traukā izspiež sulu no vienas alvejas 

lapas. Augam, no kura ņemta lapa, jābūt vismaz divus gadus 
vecam. Sulu dzer pa tējkarotei no rītiem tukšā dūšā. Ārstē-
šanās kurss - 10 dienas. Pēc tam - vienu mēnesi pārtraukums. 
Ja angīna atkārtojas, var veikt vēl vienu ārstēšanās kursu. 
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5. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote ārstnie-

cības salvijas lakstu, 1 ēdamkarote ceļtekas lapu. 
Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un atstāj ievilkties 5-6 

stundas. Atdzesē līdz 37 °C un izfiltrē. Ar šo uzlējumu skalo 
kaklu. 

6. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas sulas, 300 ml vārīta ūdens, 

1 tējkarote sāls, 1 tējkarote dzeramās sodas, 1 g joda, 3 ml 
asinszāles spirta tinktūras. 

Siltā vārītā ūdenī izšķīdina sāli un sodu, pievieno jodu, al-
vejas sulu un dažus pilienus asinszāles spirta tinktūras un visu 
rūpīgi samaisa. Dažas reizes dienā skalo kaklu saaukstēšanās, 
īpaši kakla iekaisuma ārstēšanai. 

7. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas, 1 tējkarote vērmeļu, 3 ēdam-

karotes asinszāles, 300 ml spirta. 
Sasmalcinātus augus ievieto stikla pudelē, aplej ar spirtu 

un 7 dienas atstāj ievilkties vēsā, tumšā vietā, pēc tam izkāš 
un izfiltrē. Angīnas ārstēšanai vienai glāzei vārīta ūdens pie-
vieno 30 pilienus šī ārstniecības augu izvilkuma un skalo kaklu 
5 vai 6 reizes dienā, līdz kļūst vieglāk. 

8. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas, 2 ēdamkarotes asinszāļu 

ziedu, 20 g mežrozīšu kopaugļu, 10 g anīsa augļu, 3 glāzes 
ūdens, nedaudz cukura. 

Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un atstāj ievilkties 40 
minūtes. Kad uzlējums ir atdzisis līdz istabas temperatūrai, to 
izkāš. Pirms lietošanas var saldināt ar cukuru. Dzer pa lh glā-
zes 4 reizes dienā 15 minūtes pirms ēšanas. 



9. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas, 1 tējkarote struteņu lapu, 

2 tējkarotes ārstniecības salvijas lapu. 
Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un atstāj ievilkties 

30 minūtes, pēc tam izkāš. Lieto pa ēdamkarotei ik pēc divām 
stundām. 

Faringīts, laringīts un tonsilīts 

1. recepte 
50 ml alvejas sulas samaisa ar 50 ml auksta vārīta ūdens. 

Ar iegūto maisījumu skalo kaklu no rīta un vakarā. 

2. recepte 
Tējkaroti alvejas sulas samaisa ar 100 ml silta piena un 

dzer maziem malciņiem 3 reizes dienā. Šis līdzeklis ari veicina 
leikocītu daudzuma palielināšanos asinīs, un tam piemīt orga-
nismu stiprinoša iedarbība. 

3. recepte 
Bērniem, kas slimo ar hronisku tonsilītu jeb rīkles man-

deļu iekaisumu, ieteicams ieziest mandeles ar alvejas sulas un 
medus maisījumu (1:3). Šo procedūru nepieciešams veikt 
tukšā dūšā katru dienu (divas nedēļas pēc kārtas), bet nākamās 
divas nedēļas - katru otro dienu. 

Hronisks bronhīts 

1. recepte 
Glāzi piepilda ar sagrieztām alvejas lapām (pirms tam augu 

divas nedēļas nelaista), uzlej Vi l kagora un pievieno 350 g 
šķidra medus. Atstāj ievilkties 9 dienas, pēc tam nospiež un 
izkāš. Pirmās divas dienas lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā, 
pēc tam - pa tējkarotei 3 reizes dienā. 
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2. recepte 
Alvejai nogriež apakšējās lapas, tās nomazgā, sasmalcina, 

no tām izspiež sulu un pievieno medu (uz katriem 5 ml sulas 
ņem 1 g medus). Svaigu maisījumu lieto pa tējkarotei 3 reizes 
dienā pirms ēšanas. 

3. recepte 
Ņem 300 g medus un to izšķīdina Vž glāzes vārīta ūdens. 

Pievieno smalki sagrieztu alvejas lapu un vāra uz lēnas uguns 
2 stundas. Pēc tam vēlreiz apmaisa un atstāj atdzesēties. Lieto 
pa ēdamkarotei (bērni atkarībā no vecuma - pa tējkarotei vai 
deserta karotei) 3 reizes dienā. 

4. recepte 
Sastāvs: 5 vai 6 apakšējās alvejas auga lapas, 0,5 kg medus, 

2 ēdamkarotes augu eļļas, 1 glāze bērzu pumpuru, 3,5 ēdam-
karotes liepziedu. 

Ar vārītu ūdeni nomazgātās alvejas lapas nedēļu atstāj 
tumšā, vēsā vietā. Pēc tam tās rūpīgi sasmalcina. Glāzi sasmal-
cinātu alvejas lapu aplej ar izkausētu medu un vāra ūdens 
peldē 10-15 minūtes, visu laiku maisot. Sasmalcinātus bērza 
pumpurus un liepziedus aplej ar 0,5 l verdoša ūdens un vāra 
uz lēnas uguns 10 minūtes, pēc tam izkāš un biezumus izspiež. 
Novārījumu un augu eļļu pielej atdzesētajam medum un visu 
salej divās pudelēs. Uzglabā ledusskapī. Lieto pa ēdamkarotei 
3 reizes dienā pirms ēšanas, maisījumu pirms lietošanas sa-
skalina. Ārstēšanās kurss - 2-4 nedēļas. 

5. recepte 
Sastāvs: 50 ml svaigas alvejas sulas, 100 g nesālīta sviesta, 

100 g kausētu cūkas vai zoss iekšējo tauku, 100 g medus un 
50 g kakao (ja vēlas - garšas uzlabošanai). 

Visas sastāvdaļas samaisa un maisījumu lieto pa ēdamka-
rotei uz glāzi karsta piena 2 reizes dienā. 



Pneimonija 

1. recepte 
No 3-5 gadus veca alvejas auga nogriež 2 apakšējās lapas, 

sasmalcina, pievieno 3 tējkarotes medus un glāzi ūdens. Mai-
sījumu vāra uz lēnas uguns 2 stundas, pēc tam atdzesē un izkāš. 
Novārījumu dzer pa ēdamkarotei 3 reizes dienā 20-30 minūtes 
pirms ēšanas. 

2. recepte 
Plaušu karsoņa un akūta pleirīta ārstēšanai ņem 200 g 

alvejas lapu putriņas un tējkaroti vārāmā sāls, rūpīgi samaisa, 
novieto tumšā, vēsā vietā un atstāj ievilkties 12 stundas, laiku 
pa laikam apmaisot. Lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā stun-
du pirms ēšanas. Jaunu zāļu porciju gatavo ik pēc 2 vai 3 die-
nām. 

3. recepte 
Sastāvs: 1 glāze biešu sulas, 1 glāze alvejas lapu, 1 glāze 

medus, 1 glāze kagora, 1 ēdamkarote cūku tauku. 
Maisījumu atstāj ievilkties 20 dienas. Dzer pa 30-40 ml 

3 reizes dienā. 

4. recepte 
Sastāvs: 500 g alvejas lapu, 500 g pavasara ziedu medus, 

100 g asinszāļu, 0,5 / baltvīna. 
Sasmalcinātas asinszāles aplej ar 0,5 / verdoša ūdens un 

vāra uz lēnas uguns 30 minūtes, pēc tam atstāj ievilkties 
30 minūtes un izkāš. Alvejas lapas rūpīgi sasmalcina. Visus 
komponentus sajauc, rūpīgi samaisa, pārlej tumšā stikla pu-
delē, cieši noslēdz ar korķi, novieto vēsā vietā un atstāj ievilk-
ties 6-10 dienas. Plaušu karsoņa ārstēšanai balzamu 5 dienas 
dzer pa tējkarotei ik pēc stundas, pēc tam - pa ēdamkarotei ik 
pēc trijām stundām. Ārstēšanās kurss - viens mēnesis. Pēc 
10 dienu pārtraukuma ārstēšanās kursu var atkārtot. 
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5. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote asins-

zāles, 3 ēdamkarotes helēniju ālantes, 0,5 / ūdens, 1 glāze olīv-
eļļas, 2 glāzes liepziedu medus. 

Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un vāra 20-30 minūtes. 
Pēc tam atdzesē un izkāš. Kad novārījums sāk vārīties, sacu-
kuroto medu silda ūdens peldē, līdz tas kļūst šķidrs, pielej kar-
stu olīveļļu un rūpīgi samaisa. Tiklīdz ir gatavs ārstniecības 
augu novārījums, tam pievieno ar olīveļļu sajaukto medu un 
visu rūpīgi samaisa. Iegūto maisījumu uz 2 nedēļām noliek 
ledusskapja apakšējā plauktā. Pirms lietošanas šķidrumu sa-
skalina un dzer pa tējkarotei 3 -5 reizes dienā 30 minūtes 
pirms ēšanas. Šo maisījumu lieto ilgstošas tuberkulozes un 
plaušu karsoņa ārstēšanai. Ārstēšanās kurss - 10-15 dienas. 

6. recepte 
Sastāvs: 100 g alvejas sulas, 500 g dzērveņu, 300 g ķiploku, 

2 citroni, 400 g medus. 
Dzērvenes, ķiplokus un citronu (ar visu miziņu) samaļ ga-

ļas maļamajā mašīnā. Iegūtajai masai pievieno alvejas sulu un 
medu. Visu rūpīgi samaisa, līdz iegūst viendabīgu konsistenci. 
Lieto pa 2 tējkarotēm 2 reizes dienā - no rīta un vakarā. Ārstē-
šanās kurss - viens mēnesis. Šim maisījumam piemīt arī asinis 
attīroša un aknu darbību uzlabojoša iedarbība. 

Tuberkuloze 

1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote kausētu cūku tauku, 1 ēdamkarote 

sviesta, 1 ēdamkarote medus, 1 ēdamkarote alvejas sulas, 
1 tējkarote kakao pulvera. 

Maisījumu aplej ar glāzi karsta piena un lieto pa glāzei 
2 reizes dienā. 



2. recepte 
Sastāvs: 100 g alvejas lapu, 0,5 kg bišu medus (vēlams, 

liepziedu medus), 100 g olīveļļas, 50 g bērzu pumpuru, 25 g 
liepziedu, 15 g kumelīšu ziedu. 

Alvejas lapas nomazgā vārītā ūdenī un uz 10 dienām ievie-
to aukstā, tumšā vietā. Pēc tam alvejas lapas sasmalcina un 
ieliek izkausētā medū. Maisījumu sautē. Atsevišķi pagatavo 
bērzu pumpuru un liepziedu novārījumu - drogas aplej ar 200 g 
ūdens, uzvāra un pavāra 1-2 minūtes. Novārījumu izkāš, bie-
zumus nospiež un šķidrumu ielej atdzisušā medū, visu rūpīgi 
samaisa. Atsevišķi pagatavo kumelīšu uzlējumu - tās aplej ar 
100 g verdoša ūdens, atstāj ievilkties, izkāš un uzlējumu pie-
vieno maisījumam. Visu samaisa, ielej pudelē un pievieno olīv-
eļļu. Uzglabā vēsā vietā. Lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā. 
Pirms lietošanas maisījumu saskalina. 

3. recepte 
Sastāvs: 1 alvejas lapa, 50 ml asinszāles izvilkuma spirtā 

(spirta tinktūras), 200 ml rīcineļļas, 20 g šokolādes. 
Alvejas lapu rūpīgi sasmalcina, ievieto emaljētā katliņā, 

pievieno rīcineļļu un samaisa. Katliņu uzliek uz lēnas uguns 
un maisījumu uzvāra (bet nevāra). Pēc tam noņem no uguns, 
pievieno asinszāles izvilkumu spirtā un ūdens peklē izkausētu 
šokolādi. Visu rūpīgi samaisa, 1,5 stundas atdzesē un ieliek 
stikla burkā. To uzglabā ledusskapī 6-7 dienas. Zāles vienu 
mēnesi lieto pa 50 g 2 vai 3 reizes dienā, vienu mēnesi nelieto, 
bet pēc tam ārstēšanās kursu atkārto. 

4. recepte 
Sastāvs: 400 g cukura sīrupa (dzeltenā krāsā), 200 g alvejas 

lapu, 50 g sveķu kolofonija. 
Alvejas lapas sagriež gareniski 4 cm garās sloksnēs. Kolo-

foniju saberž piestā. Visas sastāvdaļas liek māla podā, tam uz-
liek vāku un podu uz nakti ievieto cepeškrāsnī vai krāsnī. 
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Iegūto medus biezuma masu izkāš caur sietiņu. Lieto pa tējka-
rotei 3 reizes dienā stundu pirms ēšanas. Pagatavotās masas 
pietiek vienam mēnesim. Pēc 7 dienu pārtraukuma ārstēšanās 
kursu atkārto. 

5. recepte 
Sastāvs: 100 g alvejas sulas, 500 g kausēta sviesta, 25 g 

"mūmijas", 50 g sasmalcināta attīrīta propolisa, 250 g bišu me-
dus, 25 g svaigu priežu sveķu. 

Visas sastāvdaļas samaisa un uzsilda, līdz veidojas vien-
dabīga masa. Nepārtraukti maisot, atdzesē. Atstāj ievilkties 5-
6 dienas. Lieto pa ēdamkarotei. 

6. recepte 
Ārstniecības līdzeklis pēc akadēmiķa Filatova receptes tu-

berkulozes, bronhu un plaušu slimību un klepus ārstēšanai at-
šķiras no citiem galvenokārt ar pagatavošanas veidu. Samaisa 
1 daļu alvejas lapu, 2 daļas cūku tauku (var ņemt arī sviestu 
vai āpšu taukus) un 2 daļas medus. Maisījumu 5 stundas silda 
cepeškrāsnī uz lēnas uguns. Ārstēšanās kurss - 1-2 mēneši. 
Šo līdzekli lieto ar pienu pa tējkarotei 3 reizes dienā. Novā-
jinātiem bērniem akadēmiķis Filatovs ieteic lietot 3 reizes 
dienā 3-4 nedēļas pa tējkarotei alvejas sulas ar pienu. Nepie-
ciešamības gadījumā ārstēšanās kursu pēc 15 dienām atkārto. 
Parasti bērni pieņemas svarā, viņiem uzlabojas ēstgriba un 
asins sastāvs. 

7. recepte 
Diloņa (plaušu tuberkulozes), garā klepus un klepus ārstē-

šanai gatavo alvejas ievārījumu. Uz 400 g alvejas lapu ņem 400 g 
cukura un 4-6 glāzes ūdens. Alvejas lapas nogriež, rūpīgi no-
mazgā, tām nogriež ērkšķainās malas. Lapas sasmalcina un 
apber ar cukuru. Maisījumu atstāj ievilkties uz nakti. Nākamajā 
dienā tam pievieno ūdeni un vāra ievārījumu. Gatavu masu 



izkāš un izberž caur tīru plastmasas sietu. Atdzesē, salej pus-
litra burciņās un uzglabā tāpat kā jebkuru citu ievārījumu. Lie-
to pa tējkarotei 3 reizes dienā. 

Imunitātes stiprināšana 

Alvejai piemīt daudzas ārstnieciskas īpašības, un arī tās 
iedarbība uz cilvēku organismu ir daudzveidīga, tāpēc alveju 
izmanto ne tikai slimību ārstēšanai, bet arī to profilaksei. Al-
veja stiprina imunitāti, novērš avitaminozi un iedarbojas toni-
zējoši uz visu organismu. 

Avitaminoze un novājināta imunitāte 

1. recepte 
Sastāvs: 100 g alvejas sulas, 200 g sarkanvīna un 150 g 

medus. 
Visas sastāvdaļas samaisa un atstāj ievilkties 7 diennaktis 

slēgtā tumša stikla burkā. Pirmās 7 dienas lieto pa tējkarotei, 
nākamās 5 nedēļas - pa ēdamkarotei 3 reizes dienā 2 stundas 
pirms ēšanas. 

2. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas, 1 ēdamkarote asinszāļu 

ziedu, 1 ēdamkarote melnā plūškoka ziedu, 1 ēdamkarote ir-
beņu ogu. 

Sasmalcinātus augus samaisa un aplej ar verdošu ūdeni. 
Vāra uz lēnas uguns 15-20 minūtes, pēc tam atdzesē un izkāš. 
Tikko ir sākusies gripa, uz nakti izdzer glāzi novārījuma (tas 
palīdz tikt galā ar slimību pašā tās sākumā un neļauj tai attīs-
tīties tālāk). Šo novārījumu lieto arī saaukstēšanās slimību pro-
filaksei, jo tas paaugstina imunitāti un tam piemīt antibakte-
riāla iedarbība. 
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3. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, pa tējkarotei āra jeb 

kārpainā bērza lapu, vērmeļu lakstu, augstiņu lakstu, struteņu 
lapu, paegļa augļu, maura sūrenes lakstu, pelašķu lakstu. 

Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un vāra 20-25 minūtes. 
Pēc tam 15 minūtes atstāj ievilkties un izkāš. Novārījumu dzer 
pa 3 ēdamkarotēm 2 reizes dienā - no rīta un vakarā. 

4. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote struteņu 

lakstu, 2 ēdamkarotes asinszāļu lakstu, 2 ēdamkarotes dzel-
tenās kaķpēdiņas lakstu. 

Maisījumu ieliek katliņā un aplej ar verdošu ūdeni, katli-
ņam uzliek vāku un maisījumu atstāj ievilkties tumšā, vēsā 
vietā 12 stundas. Pēc tam 5-10 minūtes vāra un izkāš. No-
vārījumu dzer pa V2 glāzes 4 reizes dienā pēc ēšanas. 

5. recepte 
Rūpīgi sasmalcina 500 g svaigu alvejas lapu un gaļas ma-

ļamajā mašīnā samaļ 500 g valriekstu kodolu. Visu samaisa ar 
1,5 glāzēm medus. Maisījumu lieto pa ēdamkarotei 3 reizes 
dienā pēc ēšanas. Ieteicamais ārstēšanās kurss - viens mē-
nesis. 

6. recepte 
Samaisa 3 ēdamkarotes alvejas sulas, 100 g sviesta, xh glā-

zes medus un 5 ēdamkarotes kakao. Ēdamkaroti maisījuma 
izšķīdina glāzē karsta piena un nelieliem malciņiem izdzer. 

7. recepte 
Rūpīgi sasmalcina svaigas alvejas lapas. Caur marli izspiež 

% glāzes sulas, samaisa ar tādu pašu daudzumu medus un 1,5 
glāzēm kagora. Maisījumu lieto pa ēdamkarotei 30 minūtes 
pirms ēšanas. 



Tonizējoši līdzekļi 

1. recepte 
Sastāvs: 100 g pavasara medus, 60 g alvejas lapu, 100 g 

kabernē (Cabernet) sarkanvīna. 
Alvejas lapas ņem no 3-4 gadus veca auga, kuru pirms lapu 

nogriešanas 5 diennaktis nelaista. Visas sastāvdaļas ar koka 
karoti rūpīgi samaisa emaljētā traukā, 5 diennaktis atstāj ievilk-
ties tumšā, vēsā vietā, ik pa laikam trauku sakrata. Uzglabā 
ledusskapī. Lieto hipertonijas, galvas smadzeņu asinsvadu 
sklerozes, plaušu slimību, bronhiālās astmas, haimorīta, trom-
boflebīta un podagras ārstēšanai. Pirmās 5 dienas lieto pa 
ēdamkarotei vienu reizi dienā 30 minūtes pirms ēšanas, pēc 
tam - pa ēdamkarotei 3 reizes dienā 30 minūtes pirms ēšanas. 
Ārstēšanās kurss - no 10 dienām līdz 2 mēnešiem. 

2. recepte 
Novājinātiem bērniem pēc pārciestām smagām slimībām 

ieteicams šāds barojošs maisījums: biostimulējošā (alvejas 
lapas iztur ledusskapī vairākas dienas) alvejas sula - 100 ml, 
valriekstu kodoli - 500 g, medus - 300 g, 3 vai 4 citronu sula. 
Maisījumu lieto pa tējkarotei 3 reizes dienā 30 minūtes pirms 
ēšanas. 

Sieviešu slimibas 

Mūsdienās alveju plaši izmanto ginekoloģijā, ārstējot da-
žādas sieviešu slimības. Jāņem vērā, ka precīzu diagnozi un 
piemērotāko ārstēšanās veidu var noteikt vienīgi ārsts. 

Arī tautas medicīnā ir zināmas vairākas receptes sieviešu 
slimību ārstēšanai. 

Aizcietējumu ārstēšanai grūtniecēm un hroniskas zarnu 
atonijas ārstēšanai sievietēm klimaksa periodā ieteicams dzert 
alvejas sulu pa ēdamkarotei 3 reizes dienā pēc ēšanas. 
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Mastīts 

Mastīts ir strutains krūts audu iekaisums, un ar to vis-
biežāk slimo sievietes, kas baro bērnu ar krūti. Lai sekmētu 
ātrāku sastrutojuma nobriešanu, uz slimās vietas liek sasmal-
cinātu alvejas lapu kompresi un apsien ar marli. Apsēju maina 
iespējami bieži. 

Sāpīgas menstruācijas 

Tējkaroti alvejas sulas samaisa ar šķipsniņu (tik, cik uz 
naža gala) maltu melno piparu. Maisījumu lieto pret sāpīgām 
menstruācijām 1 vai 2 reizes dienā. Ārstēšanās kurss - ne 
ilgāk par 3 dienām. 

Dzemdes kakla erozija 

Makstī ievada svaigā alvejas sulā samitrinātus tamponus. 

Dzemdes piedēkļu iekaisums 

Šīs receptes ieteicamas dzemdes piedēkļu ārstēšanai un 
profilaksei. 

1. recepte 
Sastāvs: 2 ēdamkarotes sausu sasmalcinātu asinszāles lak-

stu, 2 ēdamkarotes alvejas sulas, 1 ēdamkarote medus, Vi glā-
zes sausa sarkanvīna. 

Asinszāli aplej ar litru silta vārīta ūdens un vāra uz nelielas 
uguns 4-5 minūtes. Novārījumu nedaudz atdzesē un izkāš. 
Pievieno alveju, sarkanvīnu un medu, rūpīgi samaisa un pārlej 
sterilā stikla burkā. Burku aizvāko ar metāla vāku, ieliek ledus-
skapī un novārījumu atstāj ievilkties 10 dienas. Zāles lieto pa 
2 ēdamkarotēm 2 reizes dienā stundu pēc ēšanas. 



2. recepte 
Iekaisuma ārstēšanai izmanto šādu novārījumu: ēdamka-

roti sasmalcinātu ceļtekas lapu aplej ar lA glāzes verdoša 
ūdens, vāra uz lēnas uguns 2-3 minūtes, atstāj ievilkties 
20 minūtes un izkāš; novārījumam pievieno 12-14 pilienus al-
vejas sulas un to nedaudz uzsilda. Pagatavotajā šķidrumā sa-
mitrina tamponu un uz 15 minūtēm ievieto makstī. Procedūru 
veic 14 dienas. Nepieciešamības gadījumā pēc 7 dienu pār-
traukuma ārstēšanās kursu var atkārtot. 

Uroģenitālās sistēmas infekcijas 

Ēdamkaroti alvejas sulas samaisa ar šķipsniņu (tik, cik uz 
naža gala) kurkumas. Maisījumam uzlej vienu litru silta vārīta 
ūdens, rūpīgi samaisa un izmanto maksts skalojumiem pēc kat-
ras urinēšanas reizes. Ārstēšanās kurss - 2-A nedēļas. 

Fibromioma 

Sastāvs: 100 g ziedu medus, 0,51 96 % spirta, 100 g bērzu 
pumpuru, 1 liela alvejas lapa (ar dzeloņainajām malām). 

Bērza pumpurus ieber termosā un aplej ar viegli uzsildītu 
spirtu (var uzsildīt karsta ūdens peldē). Atstāj ievilkties 3 dien-
naktis un pēc tam izkāš. Vienu alvejas lapu (neatdalot dzelo-
ņainās malas no auga, kas ir vismaz 3 gadus vecs) rūpīgi sa-
smalcina, masai pievieno 100 g ziedu medus. Visu samaisa un 
lieto pa ēdamkarotei 20 minūtes pirms ēšanas. Pirms lieto-
šanas izvilkumu nedrīkst saskalināt. 

Šo ārstniecisko līdzekli vēlams lietot pēc noteiktas shē-
mas. Brokastu laikā apēd ēdamkaroti maisījuma un uzdzer 
virsū jēlu olu. Pirms pusdienām apēd ēdamkaroti maisījuma un 
virsū uzēd ēdamkaroti sviesta. 
Vakariņās līdzekli lieto tāpat kā 
pusdienās. 

Alvejas preparātus nedrīkst lietot 
dzemdes asiņošanas gadījumā, kā 
art g r ū t n i e c e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Lūpu un krūtsgalu plaisāšana 

Sastāvs: 3 ēdamkarotes alvejas sulas, 3 ēdamkarotes zivju 
eļļas, 3 ēdamkarotes ziemas sīpolu sulas. 

Visas sastāvdaļas rūpīgi samaisa un sadala divās vienādās 
daļās. Vienai maisījuma daļai pievieno miltus un no tās izveido 
plāceni, kuru uz nakti pieliek pie slimās vietas. No rīta plāceni 
noņem un slimo vietu apslauka ar jebkura antiseptiskas un sa-
velkošas iedarbības ārstniecības auga (kumelīšu, kliņģerišu, 
nātru vai ceļteku), arī ozola mizas novārījumu. Kad āda ir ap-
žuvuši, to ieziež ar ziedi no otras maisījuma daļas. 

Celulīts 

Sastāvs: 250 ml spirta, 1 ēdamkarote jūras sāls, V2 tējka-
rotes joda tinktūras, 3 tējkarotes alvejas sulas, 0,5 / ūdens. 

Visas sastāvdaļas rūpīgi samaisa, līdz sāls ir pilnībā izšķī-
dis. Šajā šķīdumā samitrina sūkli un ar to noberž visu ķermeni. 
Ja pirms procedūras sasildās vannā vai izkarsējas pirtī, norī-
vēšanās process ir ļoti patīkams. Āda kļūst sārta un tvirta. Lai 
panāktu labāku efektu, ādai ļauj nožūt. 

Vīriešu slimības 

Impotence 

1. recepte 
Sastāvs: vienādās devās ņemta alvejas sula, svaigs nesālīts 

sviests, kausēti cūkas vai zoss iekšējie tauki, medus un mež-
rozīšu kopaugļu pulveris. 

Visas sastāvdaļas rūpīgi samaisa, vāra uz nelielas uguns 
5-7 minūtes, atdzesē un uzglabā ledusskapī. Pirms lietošanas 
ēdamkaroti maisījuma izšķīdina glāzē karsta piena un dzer 
3 reizes dienā 30 minūtes pirms ēšanas. Ārstēšanās kurss -
vismaz viena nedēļa. 



2. recepte 
Sastāvs: 100 g alvejas sulas, 500 g sasmalcinātu valriekstu, 

300 g medus, 50 g pastinaka sakņu pulvera. 
Visas sastāvdaļas rūpīgi samaisa. Maisījumu uzglabā tum-

šā, vēsā vietā. Lieto pa ēdamkarotei 3 reizes dienā 30 minūtes 
pirms ēšanas. 

3. recepte 
Sastāvs: 150 ml alvejas sulas, 250 g medus, 350 ml sar-

kanvīna, 100 g mežrozīšu kopaugļu pulvera, 30 g pētersīļu 
sēklu pulvera. 

Visas sastāvdaļas rūpīgi samaisa. Maisījumu atstāj ievilk-
ties 1-2 nedēļas, laiku pa laikam saskalinot. Lieto pa ēdam-
karotei 3 reizes dienā 30 minūtes pirms ēšanas. 

Apdegumi un apsaldējumi 

Apdegumu un apsaldējumu ārstēšanai izmanto saberztas 
alvejas lapas un to sulu. Alvejai piemīt dezinficējošas īpašības, 
tā mazina iekaisumu un paātrina audu reģenerāciju. 

Apdegumi 

Pirms apstrādāšanas ar alveju apdeguma skarto ādas vir-
smu rūpīgi notīra (gan nelielu čūlu, gan sastrutojušu rētu), jo 
alvejai piemīt spēja iespiesties dziļi audos, tāpēc brūcē var 
iekļūt netīrumi vai baktērijas. 

Apdegušajai vietai pieliek pārgrieztu alvejas lapu. Jo agrāk 
tas tiks izdarīts, jo mazāk rētu no apdeguma paliks. Lai pa-
nāktu vēlamo rezultātu, alveja jāmaina vairākas reizes dienā. 

1. recepte 
Ņem 50 g alvejas lapu, rūpīgi sasmalcina un izberž caur 

plastmasas sietiņu. Iegūto putriņu liek uz divās kārtās salocītas 
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marles un pieliek pie apdedzinātās (apsaldētās) vietas (ar marli 
uz bojātās ādas). Apsēju maina ik pēc 8-10 stundām. 

2. recepte 
Ņem 2 ēdamkarotes alvejas sulas un samaisa ar 2 ēdam-

karotēm auksta vārīta ūdens. Iegūtajā maisījumā samitrina 
marles salveti, to pieliek pie apdedzinātās (apsaldētās) ādas un 
patur 5-10 minūtes. Apsēju liek vairākas reizes dienā atkarībā 
no ādas bojājuma pakāpes. 

Saules apdegumi 

Spēja aizsargāt ādu no saules apdegumiem ir vēl viena lie-
liska alvejas īpašība. Alveja mazina kairinājumu, atsvaidzina 
ādu, veicina audu strauju atjaunošanos. Turklāt alvejas izman-
tošana sekmē brūno pigmentācijas plankumu mazināšanos (tie 
dažreiz parādās ilgstošas sauļošanās dēļ). 

Apstarošana 

Ir zinātniski pierādīts, ka alveja veicina eritrocītu skaita, 
hemoglobīna daudzuma un dažreiz arī leikocītu skaita palie-
lināšanos, stiprina imūnsistēmu. Alvejas linimentu, kas satur 
sulu no biostimulētām alvejas lapām, izmanto apstarotas ādas 
bojājumu novēršanai un sāpīgu čūlu veidošanās riska sama-
zināšanai. 

Biogēnos stimulatorus saturošs liniments ir alvejas lapu 
sulas emulsija rīcineļļā, kuras sastāvā ir arī nedaudz eikaliptu 
eļļas un emulgatora, tāpēc mājas apstākļos linimentu pagatavot 
ir sarežģīti un parasti tiek izmantoti aptiekā nopērkamie pre-
parāti. Linimentu plānā kārtā uzklāj uz bojātās ādas 2 reizes 
dienā. Ārstēšanās kurss - 10-12 dienas. Šo ziedi izmanto arī 
profilaktiski, plānā slānī ieziežot ādu tajā vietā, kuru paredzams 
apstarot. 



Hroniska galvas rentgendermatīta ārstēšanai dažas nedē-
ļas pēc kārtas lieto svaigas alvejas sulas kompreses. Tas no-
vērš sāpes, atjauno audus bojātajās vietās un veicina matu aug-
šanu. 

Apsaldējumi 

Sastāvs: 4 kokveida alvejas lapas, 1 liels burkāns, 10 ēdam-
karotes salvijas uzlējuma. 

Burkānu nomazgā, notīra, sarīvē uz smalkās rīves un iz-
spiež sulu. Alveju nomazgā un rūpīgi sasmalcina. Izfiltrētu al-
vejas sulu samaisa ar burkāna sulu un pievieno salvijas uzlē-
jumu. Visu rūpīgi samaisa. Ar šo maisījumu 2 vai 3 reizes dienā 
ieziež apsaldētās vietas. Šāds maisījums mazina ādas pietū-
kumu, novērš zilo ādas krāsu un sāpes, kas rodas apsaldējumu 
gadījumā. 

Abscesi un furunkuli 

;; Abscesu un furunkulu ārs tēša- Jajurunkuls vai abscess nepāriet 

1. recepte 
Furunkulu un virspusēju abscesu nobriešanu veicina auk-

stas aplikācijas no veselām alvejas lapām. Lielas alvejas lapas 
rūpīgi nomazgā, noņem "miziņu", pieliek pie bojātās ādas vie-
tas un apsaitē ar marli. Apsēju maina ik pēc divām stundām. 

2. recepte 
Komplikāciju gadījumā, kas radušies no abscesa vai furun-

kula, līdz ar medikamentu lietošanu ieteicams veikt ārstēšanās 
kursu ar alvejas izvilkumu spirtā. Ņem 100 g nomazgātu un 
sasmalcinātu alvejas lapu, aplej ar 100 ml 40 % spirta vai 
degvīna, atstāj ievilkties 7 dienas, tad izkāš. Izvilkumu lieto 
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2 reizes diena 40 minūtes pirms ēšanas 10 dienas pec kārtas. 
Pēc nedēļas pārtraukuma ārstēšanās kursu atkārto. 

3. recepte 
Strutainu ādas iekaisumu ārstēšanai ieteicams 2 vai 3 rei-

zes dienā 30 minūtes pirms ēšanas dzert pa tējkarotei alvejas 
sulas. Ārstēšanās kurss - 15-50 dienas. 

4. recepte 
Furunkulu ārstēšanai V2 glāzes svaigas alvejas sulas sa-

maisa ar V2 glāzes augu eļļas (vēlams, olīveļļas). Maisījumā 
samērcē vairākās kārtās salocītu marli un liek uz sāpošās vie-
tas. Apsēju liek vienu reizi dienā pirms gulētiešanas. Ārstēša-
nās kurss - vismaz 7 dienas. 

5. recepte 
Ielaistus furunkulus ārstē ar šādu ziedi. Ņem 3 ēdamka-

rotes alvejas, 2 ēdamkarotes asinszāles, ēdamkaroti pelašķu 
lapu, ēdamkaroti medus, tējkaroti augu eļļas un vienas olas 
dzeltenumu. Augus aplej ar verdošu ūdeni un atstāj ievilkties 
10-15 minūtes. Kacl uzlējums atdzisis, to samaisa ar medu, 
olas dzeltenumu un augu eļļu. Ar vates tamponu ziedi uzziež 
uz augoņa un patur 5-10 minūtes. Pēc tam nomazgā ar siltu 
ūdeni. 

Locītavu slimības, brūces un sasitumi 

Radikulīts un reimatisms 

Ņem 3 ēdamkarotes alvejas sulas un 3 ēdamkarotes me-
dus. Maisījumu aplej ar Va glāzes verdoša ūdens un 5 minūtes 
patur ūdens peldē, pēc tam nedaudz atdzesē. Ar siltu ziedi 
ierīvē sāpošās vietas, uzliek polietilēna maisiņu un apsien ar 
siltu šalli. Kompreses vēlams likt 1 vai 2 reizes nedēļā uz 
nakti. Ārstēšanās kurss - vismaz mēnesis. 



Poliartrīts 

Vienādās attiecībās samaisa alvejas sulu ar jebkuru ziedu 
medu un medicīnas spirtu. Lieto pa ēdamkarotei reizi dienā 
tukšā dūšā. Pēc zāļu lietošanas līdz pusdienām nedrīkst neko 
ēst, var dzert tikai sulas vai kompotus. 

Artrīts 

Artrīta ārstēšanai alveju lieto gan ārīgi, gan iekšķīgi. Alve-
jas gela ierīvēšana sāpošajās vietās mazina sāpes. Efektīvas ir 
arī kompreses, kas pagatavotas no šāda maisījuma: 1 daļa alve-
jas sulas, 2 daļas medus un 3 daļas degvīna. Virs kompreses 
uzliek vates kārtu, komprešu papīru un slimo vietu ietin dvielī 
un siltā šallē. 

Brūces un sasitumi 

Alvejas želejai piemīt spēja nonāvēt noteiktas baktērijas, 
vīrusus, sēnītes, stafilokokus, streptokokus, kā arī difterijas, 
dizentērijas un vēdertīfa nūjiņas. 

Pie brūces pieliktai alvejas lapai ir anestezējoša un iekai-
sumu mazinoša iedarbība, tā paātrina audu dzīšanu apdegumu, 
apsaldējumu, iegriezumu, sasitumu, kukaiņu kodumu gadīju-
mā. Alveja novērš rupju rētaudu 
veidošanos. Ta sekmē ādas šūnu 
reģenerāciju, un bojāto audu vietā 
veidojas nevis rētaudi, bet vese-
līgi ādas audi. 

1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 25 g struteņu lakstu 

pulvera, 2 tējkarotes sasmalcinātu svaigu ceļteku lapu. 
Visas sastāvdaļas rūpīgi samaisa un pievieno nedaudz silta 

ūdens, līdz izveidojas putriņa. Maisījumu uzliek uz neliela 
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marles gabala, pieliek pie brūces, apsien un atstāj 2-3 stundas. 
Šis līdzeklis veicina brūču dzīšanu. 

2. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 3 tējkarotes svaigu 

struteņu lakstu, 3 tējkarotes dumbrāja zaķpēdiņas. 
Augus sasmalcina, samaisa un 20 minūtes atstāj atsuloties. 

Kad sula ir izdalījusies, maisījums ir gatavs lietošanai. To uz-
liek uz marles salvetes, uzklāj uz sāpošās vietas un nostiprina. 
Apsēju maina 2 reizes dienā. Šo līdzekli izmanto asiņošanas 
apturēšanai un dzīšanas veicināšanai. 

3. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 tējkarotes sasmal-

cinātu liepas lapu, 3 tējkarotes struteņu lakstu. 
Sasmalcinātos augus samaisa, aplej ar verdošu ūdeni un 30 

minūtes atstāj ievilkties. Pēc tam uzlējumu izkāš un izmanto 
sasitumu ierīvēšanai. 

4. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 3 tējkarotes struteņu 

lakstu, 1 vidēja lieluma biete. 
Bieti nomazgā, notīra un sarīvē uz smalkās rīves. Strute-

nes un alveju sasmalcina un pievieno biešu masai. Kad izdalās 
sula, nedaudz maisījuma uzliek uz sasistās vietas un apsaitē. 
Šo procedūru veic pirms gulētiešanas. 

5. recepte 
Sastāvs: 1 glāze alvejas lapu un 3 ēdamkarotes kausētu 

cūkas iekšējo tauku. 
Sasmalcinātām alvejas lapām pievieno cūkas iekšējos tau-

kus un visu rūpīgi samaisa. Maisījumu 3 dienas atstāj tumšā, 
vēsā vietā. No pagatavotās ziedes vienu reizi dienā liek apsējus 
uz nedzīstošām čūlām. 



6. recepte 
Sastāvs: 2 ēdamkarotes alvejas lapu, 2 ēdamkarotes div-

šķautņu asinszāles, 4 ēdamkarotes mandeļu vai saulespuķu 
eļļas. 

Ārstniecības augus aplej ar augu eļļu un atstāj ievilkties 
3 nedēļas. No pagatavotā maisījuma liek apsējus uz lēni dzīs-
tošām brūcēm un suņa koduma vietām. 

7. recepte 
Sastāvs: 2 ēdamkarotes alvejas dzinumu, 2 ēdamkarotes 

tīruma kosas dzinumu, 2 glāzes ūdens. 
Sasmalcinātos dzinumus aplej ar ūdeni, uzvāra un uz loti 

lēnas uguns vāra 7-8 stundas. Pagatavoto novārījumu izkāš un 
izmanto apliekamajiem uz dažādām brūcēm. 

8. recepte 
Sastāvs: 5 ēdamkarotes alvejas sakņu, 4 ēdamkarotes 

svaigu dadža sakņu, 1 glāze mandeļu eļļas. 
Sasmalcinātās saknes aplej ar augu eļļu un atstāj ievilkties 

siltā vietā 24 stundas. Pēc tam maisījumu 15 minūtes vāra uz 
lēnas uguns. Pagatavoto ārstniecības līdzekli rūpīgi izkāš. Iz-
manto apliekamajiem uz nedzīstošām brūcēm. 

Izgulējumi 

1. recepte 
Ņem 100 g mikserī sasmalcinātu alvejas lapu (bez dzelo-

ņainajām malām), samaisa ar 100 ml auksta vārīta ūdens, pie-
vieno 100 g glicerīna un 1 tējkaroti citrona sulas, visu vēlreiz 
samaisa mikserī, diennakti maisījumu atstāj ievilkties tumšā, 
vēsā vietā un tad izkāš caur rupju sietu. Uzglabā ledusskapī. 
Lieto ārīgi kompresēm. 
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2. recepte 
Sastāvs: 2 glāzes alvejas lapu, 4 glāzes saulespuķu eļļas, 

2 glāzes 40 % spirta. 
Svaigas alvejas lapas aplej ar saulespuķu eļļu, pievieno spirtu 

un atstāj ievilkties 3 dienas. Pēc tam spirtu iztvaicē, maisījumu 
vārot uz lēnas uguns. Iegūto līdzekli izmanto brūču un izgulē-
jumu ārstēšanai. 

Acu slimības 

Miežagrauds 

Zem ūdens strūklas nomazgā 1 vai 2 alvejas lapas, tās sa-
smalcina, aplej ar aukstu vārītu ūdeni attiecībā 1:10, atstāj 
ievilkties 6-8 stundas, tad izkāš. Ar uzlējumu mazgā acis. To 
izmanto arī aplikācijām. 

Konjunktivīts 

1. recepte 
Nedaudz alvejas gļotvielu (tik, cik uz naža gala) ieliek glāzē 

un aplej ar ļoti karstu ūdeni. Ar šo uzlējumu mazgā acis 3 vai 4 
reizes dienā. 

2. recepte 
Ņem 100 g alvejas lapu, sasmalcina putriņā un ieliek emal-

jētā traukā, uzliek vāku un atstāj ievilkties vienu stundu. Pēc 
tam uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai (bet nevāra), izkāš, pār-
lej stikla pudelē ar cieši noslēdzamu korķi. Uzglabā tumšā, 
vēsā vietā. Šajā šķīdumā samērcē vates tamponu un liek uz 
acīm aplikāciju veidā, kā arī apmazgā ar to ādu ap acīm. 



Katarakta 

Pret. acs lēcas apduļķošanos acīs pilina atšķaidītu alvejas 
sulu (1:10). 

Citas acu slimības 

Blefarīta, konjunktivīta, redzes 
nerva atrofijas un stiklveida ķer-
meņa saduļķošanās ārstēšanai dzer 
alvejas sulu (aptiekā nopērkamo 
preparātu) pa tējkarotei 3 reizes dienā un pirms gulētiešanas 
dažus pilienus alvejas sulas iepilina acīs. 

Dažādas slimības 

Bieža deguna asiņošana 

Pret deguna asiņošanu 1 vai 2 reizes dienā 20 minūtes 
pirms ēšanas apēd 2 cm lielu alvejas lapas gabaliņu. Ārstē-
šanās kurss - 1 0 - 1 5 dienas. 

Rahīts 

Sastāvs: 200 g alvejas lapu, 2 citroni, 200 g valriekstu, 200 g 
sviesta, 200 g medus. 

Alvejas lapas rūpīgi sasmalcina, citronus un valriekstus sa-
maļ gaļas maļamajā mašīnā, masai pievieno sviestu un medu. 
Bērnam dod pa 1 deserta karotei 3 reizes dienā pēc ēšanas. 

Seboreja 

Seboreja rodas, ja ir traucējumi tauku dziedzeru darbībā 
(tie darbojas pastiprināti). Slimību ārstē ar ārīgi lietojamiem 
preparātiem, to skaitā arī ar tiem, kas ir gatavoti no alvejas. 
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1. recepte 
Ņem 100 ml alvejas sulas, samaisa ar 50 ml 20 % spirta. 

Maisījumu ierīvē galvas ādā katru otro dienu. Ārstēšanās 
kurss - 2 -3 mēneši. 

2. recepte 
Ņem 100 g alvejas lapu, sasmalcina, ievieto tumša stikla 

pudelē un aplej ar 200 ml degvīna vai 40 % spirta. Pudeli no-
vieto vēsā vietā un atstāj uz 7 dienām, pēc tam izvilkumu izkāš. 
Ierīvē galvas ādā vienu reizi 2 vai 3 dienās. Ārstēšanās kurss -
viens mēnesis. 

Varžacis 

Varžacis visbiežāk rodas uz kāju pēdām berzes un spiediena 
dēļ. No tām var atbrīvoties, izmantojot ļoti vienkāršus prepa-
rātus, kas pagatavoti no alvejas. 

1. recepte 
Ņem 1 vai 2 alvejas lapas, nomazgā, rūpīgi sasmalcina, iz-

berž caur plastmasas sietiņu un pieliek pie pārragojušās ādas. 
Virsū uzliek polietilēna maisiņu un kompresi piesaitē. Apsēju 
atstāj diennakti, pēc tam to noņem un uzmanīgi nogriež varžaci. 
Nepieciešamības gadījumā procedūru atkārto vairākas reizes. 

2. recepte 
Ēdamkaroti alvejas sulas samaisa ar tējkaroti medus un 

5-10 pilieniem ķiploka sulas. Iegūtajā maisījumā samitrina va-
tes tamponu, pieliek pie varžacs un patur 12 stundas. Atmiek-
šķēto ādu pēc tam uzmanīgi noņem. 

Tulznas 

Svaigu alvejas lapu mīkstumu klāj uz tulznas vairākas die-
nas pēc kārtas. 



Depresija 

Kokveida alveja satur daudz litija. (Tikpat daudz litija ir 
tikai vēl vienā augā - purva vārnkājā.) Litija deficīts izraisa 
dažāda veida nervu un psihiskas slimības. 

1. recepte 
Sastāvs: 8 ēdamkarotes alvejas sulas, 2 glāzes alvejas lapu, 

\Vi glāzes sarkanvīna, 1 glāze medus. 
Alvejas lapas sasmalcina un izspiež sulu. Lapām, no kurām 

izspiesta sula, pielej sarkanvīnu, alvejas sulu un medu. Mai-
sījumu vienu nedēļu atstāj ievilkties tumšā vietā. Uzlējumu -
pa ēdamkarotei 30 minūtes pirms ēšanas - lieto pret depresiju. 

2. recepte 
Sastāvs: 5 ēdamkarotes alvejas lapu un 1 glāze cukura. 
Sasmalcinātas alvejas lapas ieliek pudelē ar platu kakliņu 

un aj)ber ar cukuru. Pudeles kakliņu apsien ar marli un mai-
sījumu atstāj ievilkties 3 dienas. Sīrupu nolej, izspiež biezu-
mus un iegūto sulas sīrupu izkāš. Lieto pa ēdamkarotei 3 rei-
zes dienā pret depresiju. 

ALVEJAS IZMANTOŠANA KOSMETOLOĢIJĀ 

Alveja tiek ļoti plaši izmantota kosmetoloģijā. Tiek ražotas 
pat dažādu kosmētikas līdzekļu sērijas, kuru sastāvā ir alveja. 
Mūsdienās ir zinātniski pierādīts, ka alvejas sulai piemīt spēja 
sašaurināt poras, attīrīt ādu, novērst ādas novecošanos un at-
ūdeņošanos. Krēmiem, kam pievienota alveja, piemīt barojo-
šas un mitrinošas īpašības. Dažus senus un pārbaudītus līdzek-
ļus var pagatavot katrs pats, kam uz palodzes aug šis unikālais 
augs. 
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Matu kopšanas līdzekļi 

Taukaini mati 

Galvas ādā ierīvē maisījumu, kas sastāv no alvejas sulas, 
citronu sulas, medus (pa vienai tējkarotei), olas dzeltenuma un 
ķiploka daiviņas. Pēc 30 minūtēm galvu izmazgā. 

Alvejas lapas sasmalcina, izberž caur plastmasas sietiņu, 
pievieno Vs spirta. Maisījumu ierīvē galvas ādā ar vates tam-
ponu ik pārdienas. Ārstēšanās kurss - 2,5-3 mēneši. 

Sausi mati 

Komprese no alvejas un rīcineļļas (vai dadžu eļļas) mīk-
stina pat ļoti sausus un trauslus matus. 

1. recepte 
Sausos matos visā garumā 30-40 minūtes pirms mazgā-

šanas ieziež siltu eļļas un alvejas sulas maisījumu. Ja šo pro-
cedūru atkārto reizi nedēļā, mati atgūst spīdumu un elastību. 

2. recepte 
Sasmalcina vienu alvejas lapu, to samaisa ar ēdamkaroti 

medus, ēdamkaroti rīcineļļas un vienas olas dzeltenumu, pie-
vieno tējkaroti konjaka. Ar šo maisījumu ieziež matus, galvu 
aptin ar dvieli (seju atstāj atklātu) un patur 1,5-2 stundas. Pēc 
tam rūpīgi izmazgā matus ar istabas temperatūras ūdeni. 

Matu izkrišana 

1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas sulas, 1 tējkarote ķiploka 

sulas, 1 ēdamkarote medus, 1 olas dzeltenums. 
Matus sadala šķipsnās un maisījumu ieziež galvas ādā. Ap-

tin galvu ar polietilēna maisiņu un siltu lakatu (seju atstāj at-



klātu). Pēc 20 minūtēm matus rūpīgi izmazgā. Pēc tam matus 
var izmazgāt ar olas dzeltenumu un izskalot ar nātru un tīruma 
kosas uzlējumu (3 ēdamkarotes drogu aplej ar litru verdoša 
ūdens un atstāj ievilkties 30 minūtes). Šo procedūru ieteicams 
atkārtot 5 matu mazgāšanas reizes pēc kārtas. 

2. recepte 
Sastāvs: 100 ml alvejas sulas, 0,5 / sausa vīnogu vīna. 
Maisījumu atstāj ievilkties 2-3 dienas, laiku pa laikam sa-

skalinot. Pēc tam ar to ierīvē galvas ādu. 

Matu augšanas veicināšana 

ļ . recepte 
Ēdamkaroti sagrieztu alvejas lapu aplej ar 1,5 l verdoša 

ūdens un vāra 10 minūtes. Pēc tam atdzesē un izkāš. Galvas 
ādu ierīvē ar novārījumā samitrinātu vates tamponu 2 vai 3 
reizes nedēļā. 

2. recepte 
Nogriež alvejas apakšējās lapas, nomazgā, izspiež sulu un 

tai pievieno 20 % spirtu. Uzglabā ledusskapī. Izvilkumu katru 
otro dienu ierīvē galvas ādā ar vates tamponu. Ārstēšanās 
kurss - 2,5-3 mēneši. Var izmantot arī gatavu aptiekā nopēr-
kamu alvejas sulas preparātu. 

Pēc ilgviļņiem 

Matu veidošanai izmantojamie ķīmiskie līdzekļi bojā matu 
struktūru, tāpēc matiem nepieciešama rūpīga kopšana. Šādā 
gadījumā ieteicamas maskas. Ļoti veselīga ir majonēzes, alve-
jas un medus (1:1:1) maska. 
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Ādas kopšanas līdzekļi 

Pinnes 

Problemātiska āda var sagādāt nepatikšanas jebkurā ve-
cumā. Pinnes un pūtītes rodas nepareizas ēšanas, hormonālo 
traucējumu, apkārtējās vides nelabvēlīgu faktoru ietekmē, ne-
pietiekamas ādas kopšanas dēļ utt. Piņņu ārstēšanai nepiecie-
šama kompleksa pieeja, bet ārīgi labi palīdz alvejas sulas mas-
kas. 

1. recepte 
Ņem 4 ēdamkarotes alvejas sulas, samaisa ar ēdamkaroti 

70 % spirta. Ar iegūto maisījumu slauka sejas ādu no rīta un 
vakarā. 

2. recepte 
Ņem 2 ēdamkarotes alvejas sulas, samaisa ar tējkaroti me-

dus. Maisījumu uzklāj vienādā slānī pa visu seju, izņemot zonu 
ap acīm, patur 15 minūtes, pēc tam nomazgā ar vēsu ūdeni. 
Procedūru veic 15 dienas pēc kārtas. 

3. recepte 
Piņņu ārstēšanai uz sejas liek alvejas sulas masku. Ar 

svaigu alvejas sulu piesūcina 10 kārtās salocītu marles salveti, 
liek uz pinnēm, patur 20-30 minūtes. Šādu masku sākumā liek 
katru dienu, pēc tam, kad ādas stāvoklis uzlabojies, - katru 
otro dienu, bet turpmāk pietiek ar 2 reizēm nedēļā. Ārstēšanās 
kurss - 20-25 procedūras. 

4. recepte 
Alvejas lapas nomazgā ar siltu vārītu ūdeni, nožāvē, 7-8 die-

nas atstāj tumšā, vēsā vietā, pēc tam sasmalcina un izspiež 
sulu. Šo sulu lieto taukainas sejas ādas apslaucīšanai, lai no-



verstu iekaisuma un pinņu rašanos, kā arī izmanto medika-
mentu izraisītā un atoniskā dermatīta ārstēšanai. 

Jutīga āda 

Sastāvs: pa vienai ēdamkarotei alvejas sulas, kaltētu rožu 
vainaglapu, salvijas, kumelīšu, piparmētru, sīki sasmalcinātu 
pētersīļu lapu. 

Visas sastāvdaļas samaisa un ievieto stikla traukā ar cieši 
aizveramu vāciņu. Ēdamkaroti maisījuma aplej ar glāzi verdoša 
ūdens, atstāj ievilkties siltā vietā 2 stundas, izkāš, pievieno 
ēdamkaroti jebkuras skābas augļu sulas. Ar šo maisījumu tīra 
seju no rīta un vakarā (mazgāšanās vietā). 

Pretgrumbu maskas 

7. recepte 
Maska "Mūžīgais pavasaris" ir ideāli piemērota novecot 

sākušai sejas ādai. Aktīvā viela lignīns, ko satur alveja, uzlabo 
vielmaiņu un veicina šūnu atjaunošanos. Maskas pagatavošanai 
ņem ēdamkaroti alvejas sulas, samaisa ar 2 ēdamkarotēm silta 
medus un 1 tējkaroti olīveļļas. Iegūto masu uzziež uz ādas un 
pēc 20 minūtēm nomazgā ar vēsu ūdeni. 

2. recepte 
Sajauc 5 g alvejas pulvera un 40 ml destilēta ūdens (tā, lai 

neveidojas kunkuļi), pievieno 20 ml rožūdens un 10 g medus. 
Maisījumu ievieto ūdens peldē un tam uzmanīgi pievieno 100 g 
kausētu cūku tauku. Krēmu nedrīkst pārkarsēt! Siltu ziedi no-
ņem no uguns, pievieno dažus pilienus alvejas sulas, atdzesē 
istabas temperatūrā un uzglabā ledusskapī. Ziež plānā kārtiņā 
uz sejas un kakla vienu reizi dienā. 
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3. recepte 
Šī maska ir piemērota jebkuram ādas tipam. Ēdamkaroti 

krējuma samaisa ar tējkaroti olas dzeltenuma, pievieno tēj-
karoti alvejas sulas un visu rūpīgi samaisa. Pēc tam masku, 
izmantojot otiņu, kārtām liek uz sejas un kakla. Masku tur 20 
minūtes, pēc tam nomazgā ar siltu ūdeni un seju apslaka ar 
aukstu ūdeni. 

4. recepte 
Visiem ādas tipiem ir piemērota arī šī vitaminizējošā, baro-

jošā un balinošā maska. Ņem V2 tējkarotes alvejas sulas un 
sajauc ar tējkaroti medus, vienas olas dzeltenumu, tējkaroti 
rīcineļļas, V2 tējkarotes citronu vai apelsīnu sulas. Pievieno 
grūsli (grauzdētus grūstus miltus) vai miltos samaltas auzu 
pārslas, lai maisījums iegūtu putrai līdzīgu konsistenci. Masku 
liek uz iepriekš attīrītas sejas un kakla, pēc tam nomazgā ar 
siltu ūdeni un seju apslaka ar aukstu ūdeni. Šī maska savelk 
poras un iedarbojas biostimulējoši uz sejas un kakla ādu. 

5. recepte 
Dažādiem ādas tipiem ļoti efektīva ir arī krējuma maska. 

Sajauc tējkaroti alvejas sulas ar tējkaroti olas dzeltenuma un 
ēdamkaroti krējuma, līdz iegūst viendabīgu masu. Masku uz 
sejas klāj kārtām un patur 20-30 minūtes, pēc tam nomazgā ar 
siltu ūdeni un seju apslaka ar aukstu ūdeni. 

6. recepte 
Efektīvu pretgrumbu masku var pagatavot, vienādās daļās 

ņemot alvejas sulu, kas iegūta no aktivizētām lapām (pirms 
sulas izspiešanas lapas 10-14 dienas patur ledusskapī tumšā 
iesaiņojumā), lanolīna krēma un augu eļļas. Visas sastāvdaļas 
sajauc un masu uzsilda ūdens peldē līdz 35-38 °C. Klāj uz sejas 
un kakla un patur 20 minūtes. Pēc tam masku noņem ar asins-
zāles vai salvijas novārījumā samitrinātu tamponu un seju ap-



slaka ar vienu no šiem uzlējumiem (vai nu asinszāles, vai salvi-
jas). Seju noslauka mīkstā dvielī un uz tās uzklāj ādas tipam 
atbilstošu barojošu krēmu. Procedūru veic 2 vai 3 reizes ne-
dēļā. Ārstēšanās kurss - 15 maskas. 

7. recepte 
Šajā receptē piedāvāta maska sejas ādas nostiprināšanai, 

tās tonusa un elastības uzlabošanai. 
Alveju sagriež sīkos gabaliņos, tos ietin folijā un 2 nedēļas 

patur ledusskapī. Tā iegūst želeju; to pārliek ar verdošu ūdeni 
izskalotā stikla burciņā. Nākamajā dienā želeja ir gatava lieto-
šanai. To liek uz sejas, kas iepriekš ieziesta ar ādas tipam pie-
mērotu krēmu, un patur 15-20 minūtes, tad masu nomazgā ar 
vēsu ūdeni. Pēc trim procedūrām uz sejas uzziež tikai alvejas 
želeju (bez krēma), pēc tam - atkal alveju ar krēmu, bet cetur-
tajā dienā - tikai alveju. Ārstēšanās kurss - 1-1,5 mēneši. 

Citas kosmētiskās maskas 

1. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote svaigu 

piparmētras lapu, 1 ēdamkarote svaigu asinszāles lakstu, 1 tēj-
karote svaigu kliņģerītes ziedu. 

Visas sastāvdaļas sasmalcina. Sejas ādu ieziež ar barojošu 
krēmu un uzklāj iegūto maisījumu. Pēc 20-25 minūtēm masku 
nomazgā ar siltu ūdeni. Krēma vietā var ņemt arī skābo vai 
saldo krējumu. 

2. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 5 ēdamkarotes asins-

zāles novārījuma, Vž tējkarotes sausā sinepju pulvera, 1 tēj-
karote sviesta. 

Sauso sinepju pulveri atšķaida ar siltu asinszāles novārī-
jumu, pievieno alveju un izkausētu sviestu, visu samaisa un 
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iegūto masu ar vates tamponu ziež uz sejas. Masku patur dažas 
minūtes (atkarībā no ādas jutīguma) un nomazgā ar vēsu ūdeni. 
Pēc tam sejas ādu samitrina ar krēmu. Šo masku nedrīkst likt 
pārāk bieži - pietiek ar vienu reizi nedēļā. Maska tonizē sejas 
ādu un padara to elastīgu. 

3. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote krējuma, 

1 ēdamkarote asinszāles uzlējuma, V2 tējkarotes medus. 
Visu rūpīgi samaisa, uzklāj uz sejas ādas un patur 12-15 

minūtes, pēc tam nomazgā pārmaiņus ar siltu un vēsu ūdeni. 
Šī maska atjauno sejas ādu un izlīdzina grumbas. 

4. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 ēdamkarotes asins-

zāles novārījuma, 1 tējkarote medus, 50 g baklažānu. 
Notīrītu baklažānu sarīvē, pievieno alveju un asinszāles 

novārījumu. Medu izkausē ūdens peldē un pievieno pārējām 
sastāvdaļām. Uz sejas uzziež daļu no maisījuma, bet pēc tam, 
kad maska ir nedaudz iesūkusies ādā, uzziež pārējo masu. Pēc 
10-20 minūtēm masku noņem ar vates tamponu, seju nomazgā 
ar karstu ūdeni un norīvē ar ledus gabaliņu. Tad uz sejas uzklāj 
jebkuru sausai ādai paredzētu krēmu. Masku liek 2 vai 3 reizes 
nedēļā pamīšus ar citām maskām. 

5. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 3 ēdamkarotes svaiga 

piena, 4 ēdamkarotes asinszāles uzlējuma, 1 biete. 
Nomazgātu bieti vāra 2 stundas, atdzesē, nomizo un sarīvē 

uz smalkās rīves. Bietei pievieno alveju, pienu un asinszāles 
uzlējumu. Masku liek uz sejas un patur 10 minūtes. Pēc tam 
to nomazgā ar siltu vārītu ūdeni un ieziež ādu ar sejas tipam 
atbilstošu krēmu. 



6. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas, 1 neliels burkāns, V2 glāzes 

koncentrēta divšķautņu asinszāles novārījuma (40 g asinszāles 
uz 200 ml ūdens). 

Notīrītu burkānu sarīvē uz smalkās rīves, pievieno alveju 
un asinszāles novārījumu. Iegūto putriņu vienmērīgi uzziež uz 
marles un uz 15-20 minūtēm uzliek uz sejas. Pēc tam seju 
nomazgā ar siltu ūdeni. 

7. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 30 ml asinszāles uzlē-

juma, 100 ml kefīra, V2 kabača. 
Kabaci samaļ gaļas maļamajā mašīnā, pievieno alveju, ke-

fīru un asinszāles uzlējumu. Visu rūpīgi samaisa. Masku uzliek 
uz sejas, patur 20 minūtes un nomazgā ar vēsu ūdeni. 

8. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote pelašķa 

novārījuma (30 g pelašķu uz 200 ml ūdens), 2 ēdamkarotes 
divšķautņu asinszāles novārījuma (40 g asinszāļu uz 200 ml 
ūdens), 2 ēdamkarotes vārīta ķirbja. 

Visu rūpīgi samaisa un plānā kārtā liek uz sejas. Pēc 
10-15 minūtēm masku nomazgā ar siltu ūdeni. 

9. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 ēdamkarotes lielās 

ceļtekas lakstu, 2 ēdamkarotes divšķautņu asinszāles, 2 ēdam-
karotes pīlādžu sulas, 3 vai 4 valrieksti. 

Izņem riekstu kodolus un sasmalcina, pievieno pīlādžu sulu 
un alveju. Sausu sasmalcinātu ceļtekas un asinszāles drogu 
aplej ar ūdeni un karsē līdz vārīšanās temperatūrai. Iegūto no-
vārījumu atdzesē, izkāš un pievieno pārējām sastāvdaļām. 
Masku uzliek uz sejas, patur 20 minūtes un pēc tam nomazgā 
ar siltu ūdeni. 
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10. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 tējkarote rožu zied-

lapiņu, 2 tējkarotes asinszāles, 2 tējkarotes smaržīgās kume-
lītes, 3 tējkarotes liepziedu. 

Maisījumu aplej ar verdošu ūdeni un atstāj ievilkties 20 mi-
nūtes tumšā, vēsā vietā. Tad trīskārtīgi salocītu marli samit-
rina siltā uzlējumā un pieliek pie sejas uz 10-15 minūtēm. Pēc 
tam seju nomazgā ar siltu ūdeni. Šī maska bagātina ar vitamīniem 
sejas ādu, attīra poras un, bieži izmantota, uzlabo sejas ādu. 

11. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 2 tējkarotes sausas 

asinszāles, Vž tējkarotes augu eļļas, 2 vai 3 dārza vai meža ze-
menes. 

Alvejas lapas un asinszāli sasmalcina, zemeņu ogas saspiež 
un pievieno augu eļļu. Visu rūpīgi samaisa un ar vates tamponu 
uzziež uz sejas. Pēc 15-20 minūtēm masku nomazgā ar siltu 
ūdeni. Zemeņu vietā var ņemt arī upenes vai ērkšķogas. 

12. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote liep-

ziedu, 1 ēdamkarote rozes ziedlapiņu, Vi ēdamkarotes pipar-
mētras lapu, 2 ēdamkarotes svaigu smaržīgās kumelītes ziedu, 
2 ēdamkarotes asinszāles. 

Visus augus sasmalcina, samaisa un iegūto masu liek uz se-
jas, pirms tam sejas ādu ieziež ar taukainu krēmu. Pēc 15 mi-
nūtēm masku nomazgā ar siltu ūdeni. 

13. recepte 
Sastāvs: 1 ēdamkarote alvejas lapu, 1 ēdamkarote asins-

zāles novārījuma, 1 tējkarote augu eļļas, 1 gurķis. 
Gurķi sarīvē uz smalkās rīves, pievieno asinszāles novā-

rījumu un augu eļļu. Visu rūpīgi samaisa. Iegūto masu uzziež 
uz sejas ādas, neieziestus atstājot plakstiņus. Pēc 25-30 mi-
nūtēm masku nomazgā ar siltu ūdeni un uz sejas uzklāj mit-
rinošu krēmu. 



SATURS 

Ievads 3 

1. nodaļa. VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR ALVEJU 5 

Alvejas botāniskais raksturojums 5 
Kokveida alveja 6 
īstā jeb Barbadosas alveja 7 
Dzeloņainā (adatainā) alveja 8 

Alvejas audzēšana 8 
Alvejas ārstnieciskās īpašības 11 

2. nodaļa. ALVEJAS IZMANTOŠANA 
DAŽĀDU SLIMĪBU ĀRSTĒŠANAI 13 

Ārstniecības līdzekļu pagatavošana 13 
Slimības, kuras ārstē ar alveju 17 

Kuņģa un zarnu trakta slimības 17 
Gremošanas traucējumi 17 
Gastrīts 19 
Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla 19 
Kolīts 20 
Hroniski aizcietējumi 21 
Hemoroīdi 23 

Aknu un žultspūšļa slimības 24 
Žultsakmeņi 24 
Hepatīts un holecistīts 25 
Aknu slimību profilakse 28 



Zobu un smaganu slimības 
(parodontoze, stomatīts, periodontīts) 29 

Elpceļu slimības 30 
Saaukstēšanās 30 
Iesnas 32 
Hronisks haimorits 33 
Klepus 33 
Gripa 34 
Angīna 35 
Faringīts, laringīts un tonsillts 37 
Hronisks bronhīts 37 
Pneimonija 39 
Tuberkuloze 40 

Imunitātes stiprināšana 43 
Avitaminoze un novājināta imunitāte 43 
Tonizējoši līdzekļi 45 

Sieviešu slimības 45 
Mastīts 46 
Sāpīgas menstruācijas 46 
Dzemdes kakla erozija 46 
Dzemdes piedēkļu iekaisums 46 
Uroģenitālās sistēmas infekcijas 47 
Fibromioma 47 
Lūpu un krūtsgalu plaisāšana 48 
Celulīts 48 

Vīriešu slimības 48 
Impotence 48 

Apdegumi un apsaldējumi 49 
Apdegumi 49 
Saules apdegumi 50 
Apstarošana 50 
Apsaldējumi 51 

Abscesi un furunkuli 51 
Locītavu slimības, brūces un sasitumi 52 

Radikulīts un reimatisms 52 



Poliartrits 53 
Artrīts 53 
Brūces un sasitumi 53 
Izgulējumi 55 

Acu slimības 56 
Miežagrauds 56 
Konjunktivīts 56 
Katarakta 57 
Citas acu slimības 57 

Dažādas slimības 57 
Bieža deguna asiņošana 57 
Rahīts 57 
Seboreja 57 
Varžacis 58 
Tulznas 58 
Depresija 59 

Alvejas izmantošana kosmetoloģijā 59 
Matu kopšanas līdzekļi 60 

Taukaini mati 60 
Sausi mati 60 
Matu izkrišana 60 
Matu augšanas veicināšana 61 
Pēc ilgviļņiem 61 

Ādas kopšanas līdzekļi 62 
Pinnes 62 
Jutīga āda 63 
Pretgrumbu maskas 63 
Citas kosmētiskās maskas 65 
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