
 
 
 
 

 
CZYSTEK  
CISTUS INCANUS  
 
 

 
 

Czystek (Cistus incanus L.) – to roślina lecznicza pochodząca 
z południowej Europy, rosnąca w krajach o gorącym klimacie, przede 
wszystkim w Grecji oraz w Turcji.  
 

Czystek jest jednym z najbogatszych źródeł polifenoli, czyli 
organicznych związków chemicznych wykazujących silne działanie 
przeciwutleniające. Usuwają one aktywne formy tlenu, neutralizują wolne 
rodniki i zapobiegają tworzeniu nowych wolnych rodników, wspierają 
przez to bardzo intensywnie układ odpornościowy człowieka.  
 
 

Potencjał antyoksydacyjny (mmol Trolox/ Litr) 
 

Herbata czystek 24 

Zielona herbata 8,5 

Czarna herbata               3,1 

Herbata z rumianku < 1 

Czerwone wino 5,3 

Sok z czarnego bzu 7 

Sok z wiśni 4,8 

Sok z cytryny (świeży) < 1 

Witamina C 5,6 

Źródło: Instytut LEFO w Ahrensburg 2000 r. 
 
 

 



Polifenole przejawiają również doskonałe własności antybiotyczne, 
przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, 
i przeciwhistaminowe.  
 

Najnowsze badania naukowe potwierdzają , że czystek może być 
bardzo pomocny w leczeniu boreliozy. Na Uniwersytecie w Lipsku 
prowadzone są badania mające dać odpowiedź, dlaczego czystek działa 
tak skutecznie przeciw bakteriom krętka boreliozy. Wynika z nich między 
innymi, że substancje zawarte w czystku sklejają ze sobą bakterie 
powodujące boreliozę i przez to następuje efekt ich unieszkodliwiania. 
Pojedynczo składniki występujące w zielu czystka zostały już dokładnie 
zbadane, jednak okazuje się że dopiero połączenie tych składników daje 
wyżej opisany efekt. 
Czystek jest stosowany przez niemieckich leśników w profilaktyce 
przeciwkleszczowej. Podawany jest również zwierzętom domowym. 
 

Na Uniwersytecie w Münster prowadzono badania nad oddziaływa-
niem czystka na wirusy (m.in. wirusy grypy). Wyniki tych badań 
wskazują, że czystek hamuje proces oddziaływania wirusów na komórki 
organizmu bez szkody dla komórek. Schematycznie przedstawiono to 
w ten sposób, że ogromna ilość polifenoli buduje barierę na powierzchni 
komórki pacjenta i wirusy nie mają szansy na przedostanie się do jej 
wnętrza. 
 

Czystek to jeden z niewielu środków, który niszczy wirusy i bakterie, 
a który nie wywołuje skutków ubocznych i prawie w 100 % chroni 
komórki przed intruzami. Zlepiając ze sobą bakterie i budując białko 
powierzchniowe wokół komórki, w skuteczny sposób nie dopuszcza do 
infekcji komórki. 
 

Czystek można przyjmować w kilku postaciach, ale najprostszą 
i najbardziej skuteczną formą przyjmowania jest zaparzenie herbaty 
z suszu tej rośliny. 
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