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Lakkrís
rótin er notuð sem bragðefni og lyf

Á sanskrit er jurtin kölluð sæti stöngullinn. Grikkir nefndu hana sætu rótina. Kínverjar, sem hafa þekkt
hana um aldir, kölluðu hana ganco sem þýðir sætt munntóbak. Lyfjaiðnaðurinn notar lakkrís til að hylja
gras. Þetta bragðsterka og dökka sælgæti var í mikl- bragðið í beiskum lyfjum og gegn hósta og magakvillum metum hjá ýmsum menningarþjóðum löngu
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Þessi áhrif á prostaglandin geta einnig útskýrt hvernig
lakkrís dregur úr hósta.
Of mikil neysla á lakkrís getur valdið hækkun á
blóðþrýstingi, bjúg, höfuðverk og fleiri vandamálum.
Hófsemi er nauðsynleg í þessu sem öðru.
Glycyrrhizic sýra, sem er um 4-20% af rótinni, er
ekki eina lífvirka efnið í rótinni. Þar eru einnig um
300 mismunandi polyfenol, 1-5% af rótinni, sem eru
einnig talin hafa fjölbreytta lífvirkni.

rópu og vestlægum Asíulöndum. Jurtin er fjölær af
ðruð blöð og blá blóm í axi eða klasa. Úr trékenndum
g rót er unnið lakkrísþykkni.

ndur nota lakkr s v rur s nar. MAFCO Worldwide, Camden,
a st rsta lakkr sframlei anda heimi, selur 80% af framlei
i enda. T baksframlei endur nota lakkr sinn til a brag b ta s
nnt bak. Lyfjai na urinn nota lakkr s til a hylja brag i
gn h sta og magakvillum. Lakkr s er einnig miki nota ur s
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