
ZIOŁOWE SUPLEMENTY 
DIETY JAKO ALTERNATYWA 
DLA PRODUKTÓW  
SYNTETYCZNYCH  
WSPOMAGAJĄCYCH  
ODPORNOŚĆ ORGANIZMU 
 
Wiek dziecięcy charakteryzuje się zwiększoną za-
chorowalnością na infekcje dróg oddechowych 
oraz przeziębienia. Z punktu widzenia medycyny 
jest to okres trudny, gdyż młody organizm z powo-
du intensywnego rozwoju jest narażony na dzia-
łanie wielu niekorzystnych czynników środowiska 
i stosowanie z pozoru nawet bezpiecznych leków 
może powodować u dzieci powikłania. Dlatego do-
bór leków u dzieci musi być poprzedzony wnikliwą 
analizą korzyści i ryzyka. Na rynku farmaceutycz-
nym jest wiele leków stosowanych w okresie prze-
ziębienia. Często są to preparaty syntetyczne. Al-
ternatywą dla nich mogą być produkty zawierające 
surowce roślinne, których właściwości są znane od 
setek a nawet tysięcy lat.   

    
 Przykładem takiego preparatu jest Pyrosal. Syrop zawiera 

wyciąg z: kory wierzby, kwiatu bzu czarnego, kwiatostanu lipy 
oraz liści podbiału. Tradycyjnie stosowany jest jako środek 
pomocniczy w stanach podgorączkowych w przebiegu sta-
nów zapalnych, głównie górnych dróg. Ziołowe substancje 
czynne zawarte w tym syropie działają głównie przeciwgo-
rączkowo, napotnie i przeciwzapalnie1. 

Równie istotne jak leczenie infekcji jest wspomaganie natu-
ralnej odporności organizmu. W tym celu można sięgnąć po 
suplement diety Pyrosal KID. Jego składniki wzmacniają dzia-
łanie układu odpornościowego, a także wspierają fizjologicz-
ny proces pocenia się i wpływają kojąco na śluzówkę gardła, 
normalizując funkcję dróg oddechowych2. Syrop Pyrosal KID 
może być stosowany podczas osłabienia odporności organi-
zmu, szczególnie w okresach infekcji i przeziębień w sezonie 
wiosennym i jesienno-zimowym, w celu wspomagania natu-
ralnych mechanizmów obronnych organizmu. 

Suplement diety Pyrosal KID to kompozycja pięciu aktywnych 
składników, z których najistotniejszym jest owoc bzu czar-
nego.

  Bez czarny (Sambucus nigra) to tradycyjny surowiec 
leczniczy w krajach Europy. Z owoców wytwarza się sok 
i przetwory, które są popularne szczególnie w krajach Europy 
Północnej i Środkowej. Owoce czarnego bzu stanowią suro-

wiec dla wielu produktów leczniczych i mają uznaną pozy-
cję na rynku farmaceutycznym, o czym świadczy dość duża 
liczba produktów opisanych w Herbal Medicines3. Kwiaty bzu 
czarnego (Flos sambuci) zawierają dużo przeciwutleniaczy, 
flawonoidy antocjaninowe, glikozydy, fenole, garbniki i olejki 
eteryczne, które działają przeciwzapalnie, napotnie i  diure-
tycznie4. W medycynie tradycyjnej mają zastosowanie jako 
leki na objawy przeziębienia, o działaniu napotnym, moczo-
pędnym, przeciwzapalnym5,6. 

Badanie Chen i wsp. z 2014 roku wykazało, że wyciąg z owo-
ców czarnego bzu hamuje replikację wirusów odpowiedzial-
nych za zapalenia oskrzeli i może hamować rozwój zakażenia 
na wczesnym etapie7.  W 2014 roku ukazała się także pu-
blikacja podsumowująca działanie składników czarnego bzu, 
z której wynika, że surowiec ten jest skuteczny i ma korzyst-
ny profil bezpieczeństwa8. 

W badaniach Krawitz i wsp. obserwowano również działanie 
przeciwwirusowe wyciągu z owoców tego surowca. Badania 
przedkliniczne wykazały działanie przeciwwirusowe wyciągu 
z owoców bzu przeciwko wirusom grypy typu A i B9. Działa-
nie zostało dowiedzione w badaniach in vitro i u zwierząt 
doświadczalnych, brak jest natomiast kontrolowanych ba-
dań klinicznych, jednakże długotrwała tradycja stosowania 
dowodzi skuteczności działania surowca produktów z czar-
nego bzu10,11. Wykazano, że standaryzowany płynny ekstrakt 
z owoców bzu ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe. 
W hodowlach płynnych hamuje wzrost bakterii Streptococ-
cus pyogenes, paciorkowców grupy C i G i  bakterii Branha-
mella catarrhalis. Ekstrakt płynny wykazuje także działanie 
przeciwwirusowe wobec wirusów grypy ludzkiej. Suplement 
diety Pyrosal KID zawiera Rubini – standaryzowany wyciąg 
płynny z owoców bzu czarnego. Ekstrakt Rubini jest stan-
daryzowany metodą HPLC i jest on zawsze wytwarzany z tej 
samej odmiany S. nigra L. – „Haschberg” hodowanej w Austrii 
w regionie Steiermark. Stosunek owoce bzu-ekstrakt w pro-
dukcie wynosi 18:1. W celu uzyskania minimalnego stężenia 
antocyjanów na poziomie 3,2% ekstrakt jest zagęszczany 
i standaryzowany metodą filtracji membranowej. Pożądane 
stężenie antocyjanów uzyskuje się dzięki metodzie mecha-
nicznej filtracji, w której półprzepuszczalne membrany roz-
dzielają substancje w zależności od ich różnych wielkości 
cząsteczkowych4.       

Bez czarny



  Poza owocem bzu czarnego, Pyrosal Kid zawiera także 
wyciąg z kwiatu bzu czarnego. Seeram i wsp. w publikacji 
poglądowej opisali skład i zastosowanie wyciągów z tego su-
rowca12. W  2010 roku ukazała się publikacja przeglądowa 
na temat skuteczności stosowania produktów z czarnego 
bzu. Na podstawie piśmiennictwa określono profil farmakolo-
giczny surowca. Stwierdzono, że bez czarny ma właściwości 
przeciwutleniające, przeciwwirusowe, antyproliferacyjne, co 
wykazano w badaniach na zwierzętach13.

  Kolejnym składnikiem zawartym w suplemencie diety Py-
rosal KID jest acerola, inaczej Malpigia granatolistna (Mal-
pighia glabra L), gatunek rośliny z rodziny malpigiowatych, 
rosnący naturalnie w Ameryce Południowej w postaci drzewa 
dorastającego do 2,5-7,5 m. Owoce aceroli są naturalnym 
źródłem witaminy C, antocyjanów, flawonoidów i kwasów 
fenolowych, karotenoidów, kwasu gamma-amino-masło-
wego (GABA), polifenoli, co ma istotne znaczenie w redukcji 
wolnych rodników. Acerola ma działanie przeciwbakteryjne, 
hepatoprotekcyjne i antyhiperglikemiczne 3,14,15. Ze względu 
na te właściwości owoce rośliny mają zastosowanie w prze-
myśle farmaceutycznym.

Badania Uchida i wsp. z 2011 roku w Japonii porównujące 
biodostępność kwasu askorbinowego syntetycznego i wita-
miny C w postaci soku z aceroli wykazały, że wchłanianie wi-
taminy C jest znacznie większe w postaci soku w porównaniu 
do syntetycznego kwasu askorbinowego. Sok zawiera, oprócz 
naturalnych askorbinianów inne składniki (bioflawonoidy, po-
lifenole) które zwiększają biodostępność witaminy C. Wska-
zuje to na synergiczne działanie pozostałych składników 
soku w odniesieniu do witaminy C16.

De Assiss i wsp. badali zawartość witaminy C, polifenoli oraz 
przeciwutleniaczy w różnych roślinach z Ameryki Południo-
wej. Wykazali, że największa zawartość witaminy C (1,525.00 
mg/100 g masy celulozowej) występowała w aceroli17. 

Dzięki zawartości wyciągu suchego z owoców aceroli, syrop 
Pyrosal KID  ma dużą zawartość  naturalnej witaminy C i za-
pewnia zwiększoną dostępność biologiczną tego składnika.  

  Suplement diety Pyrosal KID zawiera także wyciąg z kwia-
tostanu lipy (Inflorescentia Tiliae), który jest źródłem  flawo-
noidów, kwasu kawowego, kumarynowego i chlorogenowego 
oraz glikozydów, olejków eterycznych, śluzów i garbników 
warunkujących działanie napotne, ściągające i przeciwza-
palne surowca18. Składniki ekstraktów z lipy wykazują dzia-
łanie immunomodulujące w postaci zwiększenia proliferacji 
limfocytów T19. Przetwory z kwiatostanu lipy są stosowane 
w medycynie tradycyjnie od stuleci, jako leki o działaniu ko-
jącym, przeciwkaszlowym, przeciwgorączkowym. Ponadto 
wykazują właściwości odkażające drogi moczowe20. Surowiec 
jest uważany za bardzo bezpieczny i może być podawany na-
wet małym dzieciom. Według monografii Europejskiej Agencji 
Leków (European Medicines Agency, EMA) z kwiatostanu lipy 
przygotowuje się napary, nalewki, używa się również rozdrob-
nionych części rośliny21. Pyłek z lipy może powodować uczu-

lenie, jednakże postać naparu lub syropu według doniesień 
nie wykazuje takiego działania.

Suplement diety Pyrosal KID dzięki zawartości wyciągu z kwia-
tostanu lipy, może mieć zastosowanie jako środek napotny.

  Korzeń prawoślazu lekarskiego (Althaea officinalis L.) to 
kolejny składnik Pyrosalu KID. Roślina ta należy do rodziny śla-
zowatych, dziko rosnących w Europie, również na terenie Polski. 
Zawiera pektyny, skrobię, cukry złożone, śluzy, olejki eteryczne, 
flawonoidy. Produkty zawierające korzeń prawoślazu od ponad 
100 lat stosowane są w objawowym leczeniu kaszlu, bólu gar-
dła i krtani, jako środki działające łagodząco na błonę śluzową 
w suchym kaszlu, w stanach zapalnych górnych dróg oddecho-
wych i oskrzeli nawet u dzieci od 2. roku życia22.

EMA zaaprobowała produkty na bazie surowca z korze-
nia prawoślazu na podstawie badań post-marketingowych 
u dzieci i dorosłych, jako leki o zastosowaniu tradycyjnym. 
Podstawą tej decyzji były opracowania niemieckiej Komisji 
E (The Complete German Commission E Monographs (Blu-
menthal 1998, 2000)), Monografii WHO (WHO Monographs 
on Selected Medicinal Plants (Volume 2 2002)), EMA (EMA 
2009 12/21) Monografii ESCOP (ESCOP Monographs (2003)), 
Kompendium - British Herbal Compendium (Bradley 1992), 
(BPC 1949), Monografii - Herbal Medicines23, Martindale Extra 
Pharmacopoeia (1977)20. Te liczne monografie wskazują na 
skuteczność i bezpieczeństwo stosowania prawoślazu. 

Zawarty w suplemencie diety Pyrosal KID wyciąg z korzenia 
prawoślazu wpływa kojąco na uszkodzoną poprzez proces 
zapalny śluzówkę gardła, powodując powrót do prawidłowej 
czynności dróg oddechowych.

Stosowanie leków u dzieci wiąże się z koniecznością doboru 
składników nie tylko pod względem skuteczności, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwa stosowania. Zarówno Pyrosal jak 
i Pyrosal KID pozbawione są konserwantów, i nie zawierają 
syntetycznych barwników ani sztucznych dodatków. Zawarte 
w nich wyciągi roślinne charakteryzuje korzystny profil bez-
pieczeństwa nie tylko u osób dorosłych, ale również u dzieci. 

Suplement diety Pyrosal KID to produkt złożony. Zawiera 
wyciąg płynny złożony z kwiatostanu lipy, kwiatu bzu czar-
nego i korzenia prawoślazu, wyciąg suchy z owoców aceroli 
– źródło naturalnej witaminy C, wyciąg płynny z owoców bzu 
czarnego (Rubini). Ekstrakty z kwiatostanu lipy i kwiatu bzu 
czarnego wzmagają fizjologiczny proces pocenia się. Wyciągi 
z korzenia prawoślazu oraz kwiatostanu lipy wpływają kojąco 
na śluzówkę gardła, wpływając korzystnie na czynność dróg 
oddechowych. Syrop Pyrosal KID to bogate źródło składni-
ków wzbogacających dietę w celu utrzymania odporności 
organizmu. Zawarte w syropie witamina C oraz podwójnie 
standaryzowany ekstrakt Rubini z owoców bzu czarnego 
wspomagają układ odpornościowy, wpływając korzystnie na 
reakcje obronne organizmu. Syrop Pyrosal KID to preparat 
będący uzupełnieniem diety wspomagającej odporność, pod-
czas osłabienia, szczególnie w okresach infekcji i przeziębień.
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