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כמו דלקת ריאות, )התוקפת את מערכת הנשימה סימפטום למחלה להופיע הן כיכולה שכיחה ההוא תופעה  שיעול

 לעתים .ליחהגופים זרים או הצטברות ממערכת הנשימה וזאת כדי לסלק  ,ללא מחלת רקעוהן  (שפעתוברונכיטיס 

שיעול הוא  .כלשהו פנימי גורםמ או, עשן כגון, חיצוניים חומרים שאיפתלאחר  הסרעפת של מגירוי השיעול נגרם

לעתים רפלקס השיעול מופעל כאשר מתעורר קושי בפעולת  שלנו.להגן על מערכת הנשימה  שבא למעשה רפלקס

הריאות והן אינן יכולות למלא את תפקידן בסילוק ריר דפנות את שעריות שמכסות בעקבות נזק הנגרם ל נשימה תקינה

המופיע בדרך  ,שיעול אקוטי –השיעול מתחלק לשני סוגים עיקריים  .שהזדהם מלכידת חלקיקים שונים )כגון אבק ועשן(

לפעמים השיעול, שמלווה  .יותר ממושך זמן הנמשך , ושיעול כרונישבועות שלושהכ להימשך עלולו כלל בעקבות מחלה

גם לאחר היעלמות נמשך  השיעולכתגובה לגירוי  .היוצר בהן גירוי יתר ,עלול לגרום לפצע בדרכי הנשימהלרוב בליחה, 

עם זאת ו, האדם גוף של ההגנה במערכת חשוב פיזיולוגי מנגנוןשיעול, אם כן, הוא שיעול יבש. לרוב יהיה זה  .המחלה

 .חייהם באיכות לפגועגדול לסובלים ממנו ומטרד להיות הוא עלול 

 

 עודף ליחה בדרך טבעית? ועלשיעול  עלאיך ניתן להקל 

  וקלהטוסו נטורל והשיעול 

  .סילוק ליחהבבחיזוק המערכת החיסונית ושיעול,  בהקלתהמסייעת פורמולה ייחודית של צמחי מרפא  – טוסו נטורל

 נזלת. מייבשתהושיעול  המקלהצמחי מרפא הידועים בפעולתם  13הסירופ מבוסס על תמצית של 

 מתאים כן ועל אלכוהול ולא מכיל סוכר שאינואלא  לטוסו נטורל ובפעילותו הסירופ זהה בהרכבו – Dנטורל  טוסו

 .סוכרת ובחולי בילדים לשימוש

 הפורמולה מכילה:

 ודלקת ליחה במצבי להקלה , והוא מסייעבילדים לטיפול מתאים, במיוחד עדין צמחה .באירופה צמח שמוצאו – יופרזיה

ומקל  (1י )דלקת-הוא אנטי, ריריות רקמות מזיןו משקםכמו כן הצמח ידוע בתכונותיו כ .העליונה הנשימה מערכת של

 על נזלת ועל סינוסיטיס.

 זה ידועים הרפואיים. שימושיו מרפא צמחגם ו מאכל צמח המשמש באירופה, הגדל שיחי עץ – פרחי סמבוק שחור

 ואף ממושכים זמן לפרקי לשימוש המתאים, רעילות ונטול כעדין הצמח נחשב. הצטננות נגד שנים כתרופה אלפי

ישנם חומרים פעילים המופקים מפרחי הצמח וכאלה המופקים מפירותיו. פרחי הצמח מסייעים  .בטיפול בילדים

בסינוסיטיס,  העליונה, בהורדת חום גבוה, הנשימה מערכתב ובדלקות בזיהומיםבשפעול מערכת החיסון, בטיפול 

 ( ובהפחתת ליחה.2בהצטננות, בשפעת )

 עלמקלות דלקות בדרכי הנשימה, על זיהומים ועל לפירות העץ מיוחסות תכונות המקלות  – סמבוק שחור פירות

-ויראליים, אנטי-אנטיכמכייחים, הפירות ידועים גם ברונכיטיס, אסתמה, סינוסיטיס, נזלת, הצטננות ושפעת.  שיעול,

 ומשפעלי מערכת חיסון. אלרגיים-דלקתיים, אנטי

 בהיסטוריה מתועד רפואה לצורכי בצמח שימוש. התיכון ובמזרח במצרים צמח שמוצאו – קלנדולה / ציפורן החתול

 כבסיס חיצוני בשימוש במיוחד מוכר הצמח. בילדים לטיפול גם מתאיםו לעדין נחשב הוא. הקדומה ןיוו בתרבות כבר

-הצמח ידוע בתכונותיו כנוגד זיהום, אנטי .ובדלקות בזיהומים כטיפול פנימי בשימושגם  מקובלו, לעור וכמרגיע לקרמים

 בקטריאלי ומנקז לימפתי.-דלקתי, אנטי

 ניתןו דומה, חלקם גדלים באירופה וחלקם בארץ. השפעתם, בשימוש המקובלים שונים לצמח מינים – פלנטגו / לחך

יבש או ליחתי,  בשיעול בטיפול בילדים, ומסייע לטיפול מתאים גם לעדין, נחשב הצמח. לחלופין בהם להשתמש

(. במחקר 3דלקתי )-, בשיקום רקמות ריריות, בסינוסיטיס ונזלת, כמו כן הוא מכייח ואנטיליחה של עודפת בהפרשה

 (.4מהמשתתפים ) 80%-שנעשה על אנשים הסובלים מברונכיטיס נמצא שיפור ב
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 מה ,(מוצילגים) ריריים חומרים של גבוה הוא מכיל ריכוז. באירופה בר גדלה צמח – אלתיאה / חוטמית רפואית

, ומתאים גם בילדים לטיפול גם מתאיםו עדיןל נחשב הצמח .ולמכייח( 5) שיעולים בהרגעת ביותר ליעיל אותו הופךש

 להקלת שיעול יבש.

. בילדים לטיפול במיוחד מתאים. על אף היותו צמח טורף הוא נחשב לעדין ומחרקים הניזון טורף צמח – דרוסרה

 נוגד, מלחלח, מכייח(. הוא ידוע בתכונותיו כ6) הנשימה מערכת של עוויתיים למצביםהשימוש העיקרי בצמח הוא 

 (.7, מקל על ברונכיטיס )כרוני/אקוטי(, שעלת וגם שיעול יבש )שיעול נוגד, מהתאס

המופק מקליפת הגזע של הצמח.  שרףצמח הגדל במזרח אפריקה ובחצי האי ערב. השימוש הרפואי הוא ב – מור

 עדיןל נחשב הוא .מור – העברי בשמו ך"בתנ מוזכר ואף, רפואי בשימוש ביותר העתיקים הצמחים לאחד נחשב הצמח

יח, מסייע בהקלת זיהומים במערכת (, מכי8דלקתי )-ויראלי, אנטי-, וידוע בתכונותיו כאנטימתונה פעילות בעלול

 הנשימה העליונה ובהקלת נזלת, שפעת והצטננות.

 בתרבות נערץ הצמח. אוסטרליהבו באסיה חמים ובאזורים אמריקה מזרח-בצפון הגדל, שנתי-רב מים צמח - לוטוס

והוא ידוע בתכונותיו , שנה 1000-מ זה יותר ידוע הצמח חלקי בכל רפואי שימוש. והמצרית הטיבטית, הסינית, ההודית

 אלרגי ומחזק מערכת חיסון.-אוקסידנט, אנטי-כאנטי

בידי רופאים שלמדו  19-, הוא הגיע למערב בסוף המאה האמריקה ביבשת שמקורו צמח – אכינצאה / קיפודנית

 פרסום. המרפא צמחי מבין ביותר לנחקר מהאינדיאנים ושילבו רפואת צמחים ברפואה קונבנציונאלית. הצמח נחשב

 והיא, בינונית פעילות עצמתמיוחסת  לאכינצאהמאוד.  לנפוץ האכינצאה את הפכו החיוביות ותוצאותיהם המחקרים

 ארוך או מניעתי לשימוש רוב פי על מיועד אינו הצמח, הרווחת לדעה בניגוד. זיהומיות במחלות לטיפול בעיקר משמשת

דלקתי, מחטא דרכי נשימה ומשפעל את מערכת -בקטריאלי, אנטי-ויראלי, אנטי-הצמח ידוע בתכונותיו כאנטי .טווח

( והתחתונה, להקלה על 10(. הצמח מתאים להקלה על זיהומים ועל דלקות במערכת הנשימה העליונה )9החיסון )

 ( ולהקלה על ברונכיטיס, על דלקת ריאות ועוד.11שפעת והצטננות )

 הסינית ברפואה מקובל הצמח .בישראל אףו באסיה, באירופה, התיכון במזרח הגדל צמח – ם / לכיד הנחליםקסנטיו

 לטיפול בעיקר מותווה והוא ,בינונית פעילות עצמת נחשב לבעל הוא .בנזלת לטיפול בה משמש והוא ,המסורתית

בנוסף הצמח ידוע בתכונותיו כנוגד זיהום, נוגד עווית ונוגד  .העליונה הנשימה מערכת של ואלרגיים ליחתיים במצבים

 , על נזלת, סינוסיטיס וברונכיטיס )אקוטי(.העליונה הנשימה במערכת ודלקות זיהומים. כמו כן הוא מקל על אלרגיה

צמח המשתייך לקבוצת צמחי המרפא הסיניים. בצורתו הטרייה הוא רעיל בשימוש פנימי. הצמח מסייע  – פינליה

בהקלה על שיעול המלווה בליחה צמיגה, על הצטברות ליחה בקיבה )הגורמת לבחילות ולהקאות( ועל ליחה 

 אלרגי.-שמצטברת בבית החזה. כמו כן הוא  ידוע כמונע דלקות, מקל על אסתמה ואנטי

 והוא, בינונית פעילות עצמת לבעל נחשב הוא .המסורתית הסינית ברפואה בשימוש דומא המקובל צמח – קופטיס

 מפחית, רקמות התחדשות מעודד, בקטריאלי-אנטיהצמח ידוע בתכונותיו כ .שונים בזיהומים לטיפול בעיקר משמש

 , מקל על ברונכיטיס )אקוטי(, סינוסיטיס ועוד.הנשימה במערכת דלקותעל ו זיהומיםמקל על  ,ליחה
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 טוסו נטורל

  ללא תופעות לוואי ,)שיעול ונזלת( התסמיניםשל להקלה מהירה סירופ טבעי 

 ויראלי-דלקתי, אנטי-מחזק מערכן חיסון, מכייח, מפיג שיעול לח/יבש, מזין רקמות ריריות, מקל נזלת, אנטי 

 בטעם דבש טעים 

  חומרים משמרים לא טבעיים או צבעי מאכל מלאכותייםמכיל אינו 

  נארז בבקבוק זכוכית )מאושר למזון( כדי למנוע זליגת חומרים לסירופ 

  מ"ל 250באריזת מגיע 

 כשרות בד"ץ העדה החרדית 

  תרופות "תרימה"הבפיקוח חברת 

  מתאים לילדים ולסוכרתיים –קיים גם באריזה ללא תוספת סוכר וללא אלכוהול 

 

 הוראות נטילה:

 פעמים ביום, רצוי כחצי שעה לפני ארוחה. ניתן למהול בחצי כוס מים.  3–2מ"ל  5 מבוגרים:

 לנער היטב לפני השימוש. 

 בעת הצורך ניתן לצרוך כל שלוש שעות.

 מחצית מהמנה למבוגר. (:8–3ילדים )

 

 התוויות נגד:

  הברביטוראטים ממשפחת תרופותאין להשתמש בשילוב עם 

 דם לחץ להורדת תרופות עם בשילוב זהירות לנקוט יש 

 החיסון מערכת לדיכוי תרופות בשילוב עם זהירות לנקוט יש 

 הנקהבהיריון ובהשתמש ל אין 

 ברציפות שבועות 8-מ יותר לצרוך אין פנימי בשימוש   
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 המידע בעלון זה אינו מהווה התוויה לטיפול רפואי. בכל מקרה של בעיה רפואית יש להיוועץ ברופא המטפל.


