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Początek wiosny to tradycyjny okres, kiedy wiele osób podejmuje próbę zrzucenia kilku kilo-

gramów. Pragniemy przedstawić metodę, która może być przydatna do realizacji tego celu. W an-

tropologicznej metodzie odchudzania najważniejsze jest to, aby spożywać posiłki 5-6 razy dziennie. 

Powinniśmy dbać o to, aby zjadać w miarę obfite śniadania możliwie jak najwcześniej po obudzeniu 

się i niezbyt obfite kolacje. Kolacja powinna zawierać w swoim składzie produkty białkowe, gdyż 

one powodują dłuższe uczucie sytości. Kolację powinniśmy spożywać na około 3 godziny przed 

pójściem spać. Ważnym elementem diety odchudzającej jest przestrzeganie stałych godzin spoży-

wania posiłków. Programuje to nasz organizm i uczy go, że nie ma zagrożenia głodem, a co za tym 

idzie, nie gromadzi zapasów w postaci tkanki tłuszczowej. Brak śniadania lub opuszczanie posiłków 

daje sygnał naszemu organizmowi, że istnieje niebezpieczeństwo głodu i trzeba gromadzić zapasy. 

Zalecamy, aby 1 lub 2 typowe posiłki dziennie zastąpić błonnikiem, który pęczniejąc w żołądku po-

woduje uczucie sytości. Polecamy w tym celu Regulobon, który przyspiesza ponadto perystaltykę 

jelit i zapobiega zaparciom. Możemy go łączyć (1-2 łyżeczki) z  jogurtem naturalnym lub kefirem. 

Regulobon zawiera błonnik owsiany, błonnik z łupiny babki jajowatej oraz bakterie probiotyczne.

Preferujemy posiłki z jak najmniej przetworzonych produktów. Sugerujemy raczej unikać posił-

ków smażonych i pieczonych na korzyść posiłków gotowanych - zwłaszcza na parze.

W antropologicznej metodzie odchudzania poza Regulobonem, stosujemy również inne suple-

menty diety, takie jak: 

-  Chitobon, który zmniejsza ilość wchłanianych tłuszczy z pożywienia (2-3 kaps. 20-30 min. 

przed posiłkiem),

-  Adipobon mono, który przyspiesza spalanie tłuszczu. Polecany szczególnie przy cellulicie 

(2-3 x dz. 2 kaps.), 

-  napar z ziół Adipobonisan, który zmniejsza uczucie głodu (3 x dz. przed jedzeniem napar 

z jednej saszetki).

Całościowe opracowanie antropologicznej metody odchudzania Centrum Ziołolecznictwa Ojca 

Grzegorza Sroki znajdą Państwo na naszej stronie www.bonimed.pl oraz na TV dla Zdrowia emito-

wanej na serwisie Youtube. 

Założenia antropologicznej
metody odchudzania 

Oglądaj nas na kanale
TV dla Zdrowia



G rzybica skóry najczęściej pojawia się w fałdach 
zgięciowych na skórze, np. w pachwinach, pod 
pachami oraz pod piersiami (u kobiet).

Częściej występuje u osób otyłych, a zwłaszcza 
gdy chorują na cukrzycę. Przybiera ona wówczas for-
mę tzw. wyprzeń lub wysypek. Mają one najczęściej 
kolor czerwony, odczuwa się pieczenie ze świądem 
i często charakterystyczny, nieprzyjemny zapach.

Rodzajem grzybicy częściej występującym latem 
jest grzybica stóp. Umiejscawia się zwykle pomiędzy 
palcami, na podeszwach i po bokach stóp. 

Kolejnym rodzajem grzybicy jest grzybica paznok-
ci. Zwalczanie jej trwa szczególnie długo, gdyż trudno 
jest dotrzeć z lekiem do wszystkich miejsc, w których 
bytują grzyby. Dlatego też terapia nie przynosi szybko 
widocznych rezultatów i trzeba ją stosować długo oraz 
cierpliwie.

Szczególnym przykładem zmian grzybiczych jest 
łupież pstry. Drożdżaki, które go powodują hamują ak-
tywność melanocytów (komórki, które odpowiedzialne 
są za zabarwienie skóry). Powoduje to powstanie na 
skórze białych cętek. Skóra staje się „pstrokata” - 
stąd też nazwa tej choroby. Szczególnie widoczna jest 
w przypadku opalania, bo obszary pozbawione mela-
nocytów przy opalaniu pozostają blade.

W przypadku grzybicy podstawowym preparatem 
sugerowanym przez nasze Centrum jest krem ap-
teczny Apibon stosowany 2 x dz. Jeżeli po 4 tygo-
dniach nie obserwujemy poprawy zalecamy zamiast 
Apibonu, Dermobon krem 2 x dz. Oba kremy można 
także stosować łącznie.

Nawracające zakażenia grzybicze sugerują obni-
żoną odporność organizmu. Należy go zatem wspo-
móc preparatami immunostymulującymi.

Stymulacja odporności
Immunobon spożywać 2 x dz. 1 łyżeczka przez  

7 dni, potem 3 tygodnie przerwy i ponownie stosować 
7 dni. Równocześnie powinno się zażywać Apibon  
3 x dz. 1 kapsułka przez co najmniej miesiąc. Suple-
mentację wspomagającą odporność wyżej wymienio-
nymi preparatami można powtarzać cyklicznie.

Ważnym elementem postępowania w  przypad-
ku grzybicy jest używanie Bonidermu (Pomada 
Ojca Grzegorza). Jest to specjalne mydło w  płynie 
sprzyjające złuszczaniu się naskórka, w  tym przede 
wszystkim zmienionych chorobowo tkanek. Boniderm 
stymuluje także skórę do odnowy, a przez to do zdro-
wienia. W chorobowo zmienioną skórę należy wcierać 
Boniderm, co najmniej 1 x dz. i po 2-3 minutach spłu-
kać to miejsce wodą.

Co mogą zioła 
w grzybicy skóry?

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Sanatorium Ustroń to pierwsze 
w Polsce sanatorium, które obok 
standardowego leczenia oferuje 

kuracjuszom terapię ziołami 
według zaleceń Centrum 

Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.

Ośrodek MAGNOLIA
Ustroń, ul. Szpitalna 15

tel. 33 854 36 90
www.hotel-magnolia.pl

Ośrodek TULIPAN
Ustroń, ul. Szpitalna 21

tel. 33 854 37 80
www.hotel-tulipan.pl

www.sanatorium-ustron.pl

Pobyty sanatoryjne
bez skierowania

z kuracją ziołową
Ojca Grzegorza Sroki



Łuszczyca to choroba, która objawia się na skó-
rze. Jednak nie jest to jedynie choroba skóry. 
Objawy łuszczycy są raczej skórną ma-

nifestacją choroby ogólnoustrojowej. Postępo-
wanie terapeutyczno-suplementacyjne w  przypadku 
łuszczycy jest wielotorowe. Zewnętrznie dobre efekty 
obserwuje się po zastosowaniu Bonidermu, czyli Po-
mady Ojca Grzegorza. Stosować ją należy 1-2 x dz. 
i wcierać w chore miejsca, a po 2 minutach spłukać 
wodą. Ale łuszczyca wymaga także działania odtru-
wającego. W tym celu można zażywać 2 leki roślinne: 
krople Nefrobonisol (2 x dz. 1 łyżeczka), stymulują 
one odtruwającą funkcję nerek oraz Gastrobonisol 
(2 x dz. 1 łyżeczka), który stymuluje odtruwającą 
funkcję przewodu pokarmowego. Nefrobonisol można 
zastąpić Nefrobonisanem w  saszetkach do zaparza-
nia, a  Gastrobonisol można zastąpić Hepatobonem 
w kapsułkach. 

Takie postępowanie najczęściej w ciągu 5-6 ty-
godni przynosi redukcję zmian chorobowych. Łusz-
czyca to choroba o podłożu autoimmunologicz-
nym, tak przynajmniej twierdzi wielu naukowców. 
Dlatego należy w  jej przypadku stosować suplemen-
tację preparatem Peobon, który zawiera w  swoim 
składzie ekstrakt z korzenia piwonii białej. Roślina ta 
wykazuje zaskakująco silne prozdro-
wotne oddziaływanie przy chorobach 
autoimmunologicznych takich jak 
RZS, ZZSK czy toczeń. Istnieją dowo-
dy naukowe na to, iż suplementacja 
diety preparatami z  korzenia piwonii 
była bardzo skuteczna w  schorze-
niach autoimmunologicznych. 
Więcej informacji na ten temat zna-
leźć można w  artykułach popular-
no-naukowych zamieszczonych na 
stronach www.bonimed.pl. Suple-
mentacja Peobonem zalecana jest 
w dawce 2 x dz. po 2 kapsułki. Dru-
gim produktem stosowanym do su-
plementacji w  przypadku łuszczycy 
jest Bofonginn kompleks. 

Zalecany jest on w tym celu, ponieważ w jego składzie 
znajduje się ekstrakt z czarnej huby, czyli Błyskoporka 
podkorowego o  łacińskiej nazwie Innonotus obligus. 
W  jednym z  badań przeprowadzonym u  50 pacjen-
tów z łuszczycą badano wpływ ekstraktu z tej rośliny. 
W publikacji na temat tego badania czytamy, że na-
ukowcy potwierdzili prawie 100% skuteczność czarnej 
huby w łagodzeniu objawów łuszczycy. Odwary i eks-
trakty z czarnej huby zalecane są także do suplemen-
tacji diety u osób z chorobami nowotworowymi. Moż-
na o tym przeczytać w innym artykule zamieszczonym 
w tym kwartalniku.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Łuszczyca to wierzchołek góry lodowej

Reasumując w przypadku łuszczycy zasadne 
byłoby zastosowanie w  pierwszym etapie Boni-
dermu oraz 2 rodzajów kropli ziołowych Nefrobo-
nisol i  Gastrobonisol. Jeżeli po 6 tygodniach nie 
osiągniemy pożądanego efektu to wprowadzamy  
II etap postępowania zalecając suplementację die-
ty preparatem Peobon 2 x dz. 2 kaps. oraz suple-
mentem diety Bofonginn kompleks 3 x dz. po 5 ml. 
Oba postępowania można oczywiście stosować 
równocześnie. Można je także łączyć z  tradycyj-
nym leczeniem łuszczycy zaleconym przez lekarza.

• Trądzik
• Alergia
• Skóra łojotokowa
• Łuszczyca
• Łupież



Czarnuszka stosowana jest w medycynie natu-
ralnej od czasów starożytnego Egiptu. Ale do-
piero współczesna nauka wskazuje dlaczego 

jest ona tak skuteczna. 
Działanie oleju z nasion czarnuszki siewnej:

•  hamuje uwalnianie histaminy, podobnie jak leki sto-
sowane w alergii,

•  działanie przeciwzapalne,
•  działa przeciwpasożytniczo, przeciwbakteryjnie, 

przeciwirusowo i przeciwgrzybiczo.
Prof. W. Bylka z Katedry Farmakognozji Poznań-

skiego Uniwersytetu Medycznego opublikowała na ła-
mach kwartalnika Herba Polonica badanie skuteczno-
ści oleju z czarnuszki w leczeniu chorób alergicznych 
Przeprowadzono je m.in. na dzieciach. Pierwsza grupa 
obejmowała 63 pacjentów w wieku 6-17 lat z alergicz-
nym katarem, objawami astmy oskrzelowej i egzemy 
atopowej. Otrzymywali oni olej z  czarnuszki (3 x dz. 
po 1 kaps. 500 mg przez 8 tyg.). Druga grupa skła-
dała się z 49 pacjentów w wieku 6-15 lat z objawa-
mi kataru, astmy, egzemami, którzy otrzymywali olej  
3 x dz. po 2 kaps. przez 6-8 tyg. U 80% pacjentów 
uzyskano efekt zmniejszenia dolegliwości, nie-
zależnie od tego, czy otrzymywali 3 czy 6 kapsułek 
oleju z nasion czarnuszki.

Porównanie skuteczności leku przeciwhista-
minowego (cetyryzyny), a  nasionami czarnuszki, 
w  leczeniu sezonowego, alergicznego nieżytu nosa 
wykonano na Katedrze Farmakologii na Uniwersyte-
cie Medycznym Jamshoro w Pakistanie oraz na Uni-
wersytecie w Karachi w Pakistanie. Badanie przepro-
wadzone było na 40 osobach chorych na sezonowy 
alergiczny nieżyt nosa. Pierwsza grupa otrzymywała 
cetyryzynę w  dawce, 10 mg/dobę, a  druga grupa  
250 mg czarnuszki siewnej. Wyniki podawania obu 
substancji były takie same. Jednak grupa zaży-
wająca cetyryzynę miała więcej negatywnych 
objawów po podaniu np. uczucie senności. 
W  Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza w  przy-
padku kataru siewnego lub innych rodzajów alergii 
zalecamy suplementację diety preparatem Alerbon  
3 x dz. 1 kaps.

Olej z czarnuszki siewnej 
nadzieją dla alergików

Vernikabon
Dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia medycznego

Alerbon
Suplement diety

SKUTECZNY ZESTAW
NA PASOŻYTY JELITOWE

SKUTECZNY ZESTAW
NA PASOŻYTY JELITOWE

kapsułki doustne

syrop miodowo-ziołowy

Vernikabon zażywać 2 x dz. 2 łyżeczki przez 7 dni, 
następnie zrobić 7 dni przerwy i ponownie spożywać
7 dni (dzieci poniżej 7 roku życia 2 x dz. 1 łyżeczkę)

Alerbon spożywać 3 x dz. po 1 kaps. przez 3 tygodnie.

Pomocny w zakażeniach lamblią 
jelitową, tasiemcem, owsikiem ludzkim 
i glistą ludzką

Bezpieczna alternatywa dla leków 
syntetycznych

+
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Suplementacja diety 
w klimakterium

K limakterium to okres w życiu kobiety, który prze-
biega mniej lub bardziej burzliwie. Najczęściej 
objawia się uczuciem nagłego gorąca i potów 

oraz zwiększoną nerwowością. Klimakterium nie 
jest chorobą, więc stosowanie do jej łagodze-
nia leków nie jest zasadne. Natomiast stosowanie 
suplementów diety jest jak najbardziej wskazane. 
W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy  
Klimaktobon 2 x dz. 1 kaps., który zawiera ekstrakt 
z ziela pluskwicy i sproszkowane szyszki chmielu.

U kobiety będącej w okresie menopauzy zwięk-
sza się ryzyko zachorowania na niektóre choroby. Aby 
temu zapobiec należy rozpocząć działania profilak-
tyczne mające na celu:
•  zmniejszenie ryzyka chorób układu sercowo-naczy-

niowego,
• profilaktykę osteoporozy,
• profilaktykę przeciwnowotworową.

W  celu zapobiegania pojawiania się cho-
rób warto suplementować dietę produktami natu-
ralnymi. Takim produktem jest np. Resveratrol 
w  kroplach. Z  doniesień naukowych wynika, że 
zmniejsza on ryzyko wystąpienia chorób układu 
krążenia, ale także nowotworów. W przypadku poja-
wienia się osteoporozy polecamy odwar z mieszanki 
ziołowej OrganicKrzem bogatej w  krzem, a  także 
suplementację diety Witaminami Ojca Grzegorza  
D3 + K2 (MK7). Wykazano, że połączenie witaminy K2 
i D3 było skuteczniejsze, niż podawanie tych witamin 
osobno. Wyniki te potwierdzono podczas badania na 
kobietach po okresie menopauzy. Gęstość mineralna 
kości u kobiet otrzymujących witaminę K2 i witaminę 
D3 wzrosła w ciągu dwóch lat w porównaniu z grupą 
jedynie otrzymującą wapń.
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Zawroty głowy Zioła na pamięć 
i koncentracjęAby móc rozstrzygnąć, jaka jest najbardziej 

prawdopodobna przyczyna zawrotów głowy, 
trzeba w największym skrócie opisać system 

kontroli równowagi.
Składa on się z trzech najważniejszych części:

•  Narządu równowagi zlokalizowanego w  błędniku 
(ucho wewnętrzne).

•  Ośrodków mózgowych przetwarzających informacje.
•  Receptorów znajdujących się w mięśniach, stawach 

(zwłaszcza kręgosłupa szyjnego) i w mięśniach ga-
łek ocznych.

W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki 
znakomite efekty w  leczeniu zawrotów głowy 
uzyskujemy stosując zabiegi terapii manualnej.

U  chorych, których zawroty głowy i  inne zabu-
rzenia neurowegetatywne wywołane są zaburzeniami 
ukrwienia mózgu lub błędnika, do terapii manualnej 
dołączamy suplementację preparatem Memobon 
(miłorząb japoński, żeń-szeń i magnez). Początkowo 
należy przyjmować go 2 x dz. 1 kaps., a następnie, 
jeżeli stan się poprawi to 1 kaps. dziennie.

W   Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza 
na dobrą pamięć i koncentrację stosujemy 
2 preparaty. Pierwszy z  nich to Activbon 

zawierający ekstrakt z guarany oraz ekstrakt z korze-
nia żeń-szenia. Takie połączenie wpływa na zwięk-
szenie szybkości wykonywania zadań obliczeniowych 
i testów pamięciowych, poprawia sprawność umysło-
wą, orientację przestrzenną, szybkość identyfikowa-
nia obrazów, używania właściwych słów, szybkości 
dokonywania wyborów i liczenia. Tak wynika z badań 
przeprowadzonych na uczniach i studentach.

Efekty działania obu ekstraktów rosną wraz 
z czasem ich stosowania. Dzieje się tak na sku-
tek synergistycznego działania obu składników.

Stosowane razem mają większy wpływ na zdro-
wie i sprawność umysłową niż każdy oddzielnie. Efek-
ty są bardzo obiecujące, ale uważamy, że nie powinno 
się przyjmować tylko tego typu stymulatorów.

Jeżeli chce się osiągnąć efekt długotrwały, za-
lecamy studentom oprócz Activbonu stosowanie Me-
mobonu, który zawiera ekstrakt z liści miłorzębu ja-
pońskiego, korzeń żeń-szenia oraz magnez. Miłorząb 
poprawia ukrwienie i metabolizm mózgu i po dłuższym 
stosowaniu, np. przez 1-2 miesiące, może poprawić 
jego funkcje, a co za tym idzie przyswajanie wiedzy. 
Zawarty w Memobonie żeń-szeń jest uznanym środ-
kiem psychoaktywującym. Miłorząb ponadto stymulu-
je pracę mózgu, co ma znaczenie dla osób starszych 
lub intensywnie pracujących intelektualnie.

Oculobon
Suplement diety

CHRONI OCZY
POPRAWIA WZROK

CHRONI OCZY
POPRAWIA WZROK

Oculobon spożywać 2 x dziennie po 1 kapsułce.

Chroni siatkówkę oka przy cukrzycy i nadciśnieniu

Wspomaga wzrok w ciemności u kierowców i użytkowników komputera

Chroni plamkę żółtą w przypadku jej zwyrodnienia (AMD)

Wspomaga wzrok u osób starszych zwłaszcza w przypadku zaćmy

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki



W   osteoporozie ważne jest, aby wzmacniać 
rusztowanie kostne, które zbudowane jest 
z włókien kolagenowych. W tym celu zaleca 

się stosowanie produktów, które zawierają w  swym 
składzie duże ilości krzemu.

Krzem stymuluje wzrost kości i  hamuje 
rozkład tkanki kostnej, co udowodniono w bada-
niach na zwierzętach. Z naszych obserwacji wynika, iż 
najlepszym źródłem krzemu są zawierające go zioła, 
takie jak skrzyp i  rdest ptasi. Dlatego zalecamy na-
szym pacjentom z osteoporozą, aby stosowali odwar 
z mieszanki ziołowej OrganicKrzem (1 x dz. gotować 
20-30 min. 1-2 saszetek), która jest bogatym źródłem 
krzemu organicznego. Ponadto naturalne związki 
krzemu przyczyniają się do utrzymania młodego wy-
glądu skóry.

Mumio uważane jest za substancję, która sprzy-
ja regeneracji tkanek i przyspiesza zrost kostny 
przy złamaniach o 2 tygodnie. Dlatego będzie ono 
pomocne także w przypadku osteoporozy. W Centrum 
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy stosować 
preparat Mumio-Bon 2 x dz 1 kapsułka.

Suplementacja witaminą D3 + wapń (1,5 g) w po-
łączeniu z witaminą K2 (MK7), potrafi wiązać wapń we 
właściwym miejscu, na przykład w kościach czy zę-
bach i jednocześnie usuwać nadmiar wapnia z tkanek 
miękkich. Wykazano, że połączenie witaminy K2 i D3 
było skuteczniejsze niż podawanie tych witamin osob-
no. Poglądy co do dawki witaminy D3 są różne. Więk-
szość lekarzy skłania się do poglądu, że ma to być 
od 2000 do 6000 jednostek. W Centrum Ziołolecz-
nictwa Ojca Grzegorza zalecamy przyjmować preparat  
D3 + K2 (MK7) - Witaminy Ojca Grzegorza w dawce  
1 kapsułka dz. Zawiera ona 2000 j witaminy D3  
i 100 µg K2 MK7

Koncepcja suplementacyjna osteoporozy 
w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki:
•  Odwar z  mieszanki ziołowej OrganicKrzem  

(1 x dz. odwar z 1-2 saszetek)
•  Mumio-Bon - spożywać 2 razy dz. po 1 kaps.
•  D3 

+
 
K2 (MK7) Witaminy Ojca Grzegorza - spoży-

wać 1 x dz. 1 kaps.

Koncepcja suplementacji
diety w osteoporozie 

Artrobon
Suplement diety

Ziołowy Balsam Kręgowy
Ojca Grzegorza

WSPOMAGANIE ZDROWIA
STAWÓW I KRĘGOSŁUPA

WSPOMAGANIE ZDROWIA
STAWÓW I KRĘGOSŁUPA

Artrobon
- wzmacnia stawy i kręgosłup,
   łagodny dla żołądka

Ziołowy Balsam Kręgowy Ojca Grzegorza
- przeznaczony jest do wcierania
   w dolegliwościach bólowych kręgosłupa,
   stawów, mięśniobólach i nerwobólach



Cukrzyca to wedle definicji naukowej zaburzenie 
przemiany materii, spowodowane całkowitym 
lub względnym niedoborem insuliny.

Cukrzycę dzielimy na typu 1. Spowodowana jest 
ona zniszczeniem komórek β wysp trzustkowych przez 
proces autoimmunologiczny. Cukrzyca typu 2 stanowi 
około 90% wszystkich przypadków. Spowodowana 
jest upośledzeniem wydzielania insuliny i  zmniejsze-
niem wrażliwości tkanek na insulinę (insulinoopor-
ność). Jak rozpoznać cukrzycę?

Zioła nadają się do obniżenia poziomu glukozy 
w  surowicy krwi i  mogą być stosowane nawet bez 
potrzeby używania innych leków, ale należy pamiętać 
o tym, że jeżeli nie wystarczą one do stabilizacji pozio-
mu glukozy w surowicy krwi należy dołączyć do nich 
leki syntetyczne. Obecnie za górną granicę normy po-
ziomu glukozy w surowicy krwi uważa się 100mg% na 
czczo. Jednakże osoby chore na cukrzycę mogą mieć 
wartość do 120 mg%. W  Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza Sroki osobom z  cukrzycą zalecamy 
suplementacje diety mieszanką ziołową Glukoboni-
san. Zalecamy picie naparu z tej mieszanki 1-3 x dz. 
przed posiłkami lub w trakcie ich spożywania. 

W skład mieszanki wchodzą m.in.:
Owocnia fasoli - pobudza wydzielanie insuliny 
z wysp trzustkowych, blokuje α-amylazę.
Liść morwy białej - hamuje wchłanianie węglowo-
danów z jelit, zwiększa ilości wydzielanej insuliny.
Liść pokrzywy - hamuje wchłanianie się węglowo-
danów.

W  Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza do 
redukcji poziomu glukozy w surowicy krwi stosujemy 
czasami preparat Alerbon, gdyż olej z czarnuszki ob-
niża poziom glukozy. Ponadto prawdopodobnie chroni 
nerwy przed uszkodzeniami przez neuropatię cukrzy-
cową. Wykazano to w badaniach na zwierzętach.

Główną rolą ziół w przypadku cukrzycy jest 
zapobieganie powikłaniom, które ta choroba 
ze sobą niesie. Ochrony wymaga przed wszystkim 
śródbłonek naczyń krwionośnych, który w przypadku 
cukrzycy ulega uszkodzeniu. Aby go chronić można 
stosować surowce zielarskie. Takim preparatem może 
być np. Memobon, w  skład którego wchodzi eks-
trakt z  korzenia żeń-szenia i miłorzębu japońskiego. 
Zawarty w Memobonie korzeń żeń-szenia dodatkowo 
obniża poziom glukozy w surowicy krwi. Innym prepa-
ratem stosowanym do suplementacji osób chorych na 
cukrzycę jest Oculobon. Oculobon zawiera w swoim 
składzie substancje ziołowe, które chronią śródbłonek 
naczyń. Jest nią ekstrakt z  owocu borówki czarnej, 
który ponadto korzystnie wpływa na stan siatkówki 
oka, chroniąc ją przed retinopatią cukrzycową. Kolej-
ne naturalne produkty obecne w Oculobonie to luteina 
i  zeaksantyna. Wpływają one ochronnie na plamkę 
żółtą (odpowiedzialna jest ona za rozpoznawanie barw 
i  jest centralnym punktem siatkówki oka). Luteina 
i  zeaksantyna zalecana jest przez znanego okulistę 
Profesora Szaflika jako suplement diety stosowany 
do wspomagania leczenia osób ze zwyrodnieniem 
siatkówki związanej z  wiekiem AMD. Oculobon ma 
dodatkowo tą wartość, że luteina i zeaksantyna w nim 
zawarte pochodzą ze źródeł naturalnych, jakim jest 
ekstrakt z kwiatów aksamitki.

Jak rozpoznać 
cukrzycę? 

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Obecnie panuje pogląd, że cukrzycę rozpo-
znajemy wtedy, kiedy 2 razy wynik badania glukozy 
w  surowicy krwi na czczo przekroczy 125 mg%. 
Jeżeli zbadamy poziom cukru w ciągu dnia tzw. ba-
daniem przygodnym, czyli bez konieczności bycia 
na czczo i wynik będzie powyżej 200 mg% można 
przypuszczać, że mamy do czynienia z  cukrzycą. 
Trzeci sposób wykrycia cukrzycy polega na tym, 
że wykonujemy tzw. test obciążenia glukozą. Cho-
ry wypija przed badaniem szklankę płynu, w której 
rozpuszczone jest 75 g glukozy. Jeżeli po 2 godzi-
nach we krwi pobranej z żyły poziom glukozy bę-
dzie wyższy lub równy 200 mg% to można u tego 
chorego rozpoznać cukrzycę. Należy podkreślić, że 
badanie powinno być pobrane z krwi żylnej, a nie 
włośniczkowej. 



Leki syntetyczne stosowane do rozładowania 
stresu niosą ze sobą czasami dużo działań nie-
pożądanych i ograniczeń, np. nie wolno po nich 

przez dłuższy czas prowadzić samochodu.
W  2006 roku na łamach Psychiatrii Polskiej, 

ukazały się kryteria, jakie powinien spełniać idealny 
lek nasenny. Naszym zdaniem to właśnie leki roślinne 
spełniają te kryteria najpełniej. Przykładem jest lek 
Nerwobonisol. 
10 CECH IDEALNEGO LEKU NASENNEGO: 
1.  Szybkie działanie - Nerwobonisol podany do-

ustnie w rozcieńczeniu (na łyżeczkę leku 2 łyżecz-
ki wody), wchłania się bezpośrednio z  jamy ustnej 
przez błonę śluzową do krwi i według naszych ob-
serwacji działa w ciągu 5-10 minut.

2.  Skuteczna indukcja i  utrzymanie ciągłości 
snu - szybkie działanie Nerwobonisolu pozwala na 
to, iż pacjent może zastosować go bezpośrednio 
przed snem i osiągnąć efekt w bardzo krótkim cza-
sie. Przy wybudzeniu można podać kolejną dawkę 
bez niebezpieczeństwa przedawkowania, która za-
działa bardzo szybko nasennie.

3.  Zachowanie naturalnego profilu snu - okres 
półtrwania głównego składnika Nerwoboniso-
lu, jakim jest nalewka z  kozłka to jedna godzina 
(Monografia ESCOP). Zatem chory nie będzie pod 
działaniem leku długi czas, co umożliwi zachowanie 
naturalnego profilu snu.

4.  Brak wpływu na sprawność w  ciągu dnia - 
krótki czas działania sprawi, że rano chory nie bę-

dzie odczuwał działania Nerwobonisolu (ulegnie on 
rozkładowi).

5.  Brak działań niepożądanych i  interakcji - 
z  charakterystyki produktu leczniczego wynika, 
że składniki Nerwobonisolu wykazują bardzo mało 
działań niepożądanych.

6.  Brak rozwoju tolerancji - krótkie działanie leku 
sprawia, iż organizm przed kolejnym podaniem 
przed snem jest praktycznie pozbawiony jego 
składników. Sprawia to, że terapia jest pulsacyjna 
a nie ciągła.

7.  Brak ryzyka uzależnienia - Nerwobonisol jest 
lekiem krótko działającym, a zatem nie uzależnia.

8.  Brak objawów odstawiennych - powodowany 
jest tym, że działa on bardzo krótko.

9.  Możliwość zastosowania niezależnie od 
wieku - Nerwobonisol jest tradycyjnym lekiem 
roślinnym, którego skuteczność i  bezpieczeństwo 
oparte jest o  tradycję. W  ciągu kilkudziesięciu lat 
jego stosowania nie odnotowano żadnych działań 
niepożądanych. Jest środkiem łagodnie działają-
cym, a  zatem dobrze tolerowanym również przez 
osoby starsze.

10.  Duża szerokość terapeutyczna - Nerwoboni-
sol jest lekiem złożonym i jego spectrum działania 
jest szerokie. Połączenie nalewki z  korzenia ko-
złka oraz nalewki z  szyszek chmielu sprawia, iż 
siła działania kozłka jest 8 krotnie większa (źródło: 
Herba Polonica, vol. 52, No 3, 2006, I. Matławska,  
W. Bylka: Synergizm działania leków roślinnych).

Lek ziołowy, który spełnia
kryteria idealnego leku nasennego
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Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki
zaprasza pacjentów do gabinetów: 

w RYCHWAŁDZIE, klasztor O. Franciszkanów

w ŻYWCU, ul. Stawowa 23 (wjazd od ul. Leśnianka) 

w BIELSKU-BIAŁEJ, ul. Karpacka 46

Szczegóły pod numerami: 33 861 86 21, 33 861 56 20

Dowody na skuteczność metody 
w badaniu naukowym na stronach: 

Szczegóły pod numerami: 33 861 86 21, 33 861 56 20

www.bonimed.pl 

www.drblecha.pl

BEZOPERACYJNE LECZENIE PRZEPUKLINY DYSKU MIĘDZYKRĘGOWEGO
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Czarna Huba jest surowcem bogatym w składni-
ki aktywne, w szczególności fitosterole i kwas 
betulinowy. Za własności przeciwnowotworo-

we odpowiedzialne są prawdopodobnie głównie poli-
sacharydy, gdyż one stymulują układ odpornościowy. 
Badania naukowe z Japonii i Chin pokazały efekty tych 
specyficznych polisacharydów, które można porów-
nać do leczenia chemio i radioterapii, ale bez skutków 
ubocznych. Dalsze badania wykazały, że te polisacha-
rydy mają silne działanie przeciwzapalne i  stymulują 
organizm do produkcji limfocytów NK (natural killer). 
Polisacharydy wyróżniają się od standardowych le-
ków, tym, że ich głównym mechanizmem działania 
jest stymulacja układu odpornościowego, a nie dzia-
łanie cytotoksyczne oraz tym, że praktycznie nie mają 
skutków ubocznych.

W profilaktyce przeciwnowotworowej wykorzystu-
je się ponadto zdolności antyoksydacyjne I. obliquus.

Ekstrakty z huby brzozowej były badane co 
do swego działania przeciwnowotworowego. 
Badania prowadzono na komórkach nowotwo-
rowych (in vitro). Istnieją także pojedyncze do-
niesienia z badań naukowych na ludziach. 

W  jednym z  badań 
in vitro dowiedziono, że 
wodny ekstrakt zmniej-
sza zdolność do życia 
komórek raka wątroby 
oraz hamuje ich wzrost. 
Ogranicza podziały ko-
mórkowe raka wątroby 
oraz stymuluje te komórki 
do apoptozy (zaprogra-
mowana śmierć komórki). 
Konkluzją z  tego badania 
było m.in. to, że czar-
na huba może stanowić 
nową opcję terapeutycz-
ną jako potencjalny śro-
dek przeciwnowotworowy 

w leczeniu raka wątroby.
O czarnej hubie pisze w swej niezwykle popular-

nej książce „Rośliny lecznicze”, prof. Aleksander Oża-
rowski w następujący sposób. 

Włóknouszek ukośny, tzw. huba brzozowa 
czarna, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryj-
nie, wzmacniająco, zwiększa odporność organizmu. 
Ostatnio odkryto, że pobudza wytwarzanie interfe-
ronu, substancji przeciwwirusowej, obecnej u  ludzi 
i zwierząt. Jeżeli słuszne jest przekonanie, że wirusy 
są przyczyną powstawania niektórych nowotworów, to 
wyciągi z omawianego grzyba mogą mieć znaczenie 
pomocnicze zarówno w  chorobie nowotworowej, jak 
i w chorobach wirusowych. Istnieje kilka doniesień na-
ukowych na temat przeciwnowotworowego działania 
czarnej huby. W Polsce przeprowadzono takie bada-
nia u kobiet z rakiem narządów płciowych lub rakiem 
piersi. U 20% z nich uzyskano zmniejszenie wielkości 
guza, zmniejszenie bólu i  intensywności oraz często-
tliwości krwotoków. O  dobrych efektach donosili też 
badacze z Finlandii i Rosji, gdzie stosowano ekstrakt 
z czarnej huby w przypadku raka piersi, wątroby i żo-
łądka. Wspomniany profesor Ożarowski stosował 
ekstrakt z  czarnej huby u  pacjentów z  nowotworem 
złośliwym, nawet w  IV stadium zaawansowania. Do-
kumentacja tych badań wykazuje, że nawet u takich 
pacjentów uzyskiwał dobre efekty.

Zalecana przez Centrum Ziołolecznictwa Ojca 
Grzegorza Sroki suplementacja diety w  przypadku 
choroby nowotworowejj:
•  Bofonginn kompleks (3 x dz. 5 ml)
•  Vitalbon (1 kaps 2 x dz.)
•  Apibon (1 kaps. 3 x dz.)
•  Alerbon (1 kaps. 3 x dz.)
•  Resveratrol (8 kropli 2 x dz.)
•  Hepatobon ( 1 kaps. 3 x dz.)
•  Nefrobonisol (1 łyżeczka 2 x dz.)

Należy podkreślić, że suplementacja diety może 
być a nawet powinna być stosowana wraz z zalecaną 
przez lekarza terapią.

Czarna huba w suplementacji 
diety osób z nowotworem
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S tandardowym postępowaniem u  chorych 
z „podwyższonym” poziomem cholesterolu jest 
stosowanie statyn. Statyny są w bardzo wielu 

schematach terapeutycznych, które w fachowym me-
dycznym języku nazywają się standardami. Dlatego 
lekarz, chcąc nie chcąc, u pacjentów z chorobą nie-
dokrwienną serca, po zawale i z cukrzycą jest niejako 
zobligowany do stosowania statyn. Celem ich działa-
nia jest obniżenie poziomu cholesterolu do wartości 
rekomendowanych w  poszczególnych jednostkach 
chorobowych (poziom cholesterolu nie ma określonej 
jednej górnej granicy) 

Do tego, aby obniżyć poziom cholesterolu można 
stosować statyny w  większych dawkach, albo sto-
sować statyny w  niższych dawkach dodając suple-
mentację Lipobonem lub Hepatobonem, które też 
obniżają poziom cholesterolu. Lipobon i  Hepatobon 
to preparaty, które mają pewien wspólny mianownik: 
działanie ochronne na wątrobę. 

Statyny mają liczne działania niepożądane, m.in. 
uszkadzają wątrobę oraz mięśnie. Zatem stosowanie 
niższych dawek statyn z preparatem ziołowym, który 
wspomaga wątrobę, a tak działa Lipobon, a zawłasz-
cza Hepatobon stanowi niejako modelowy sposób 
współdziałania leczenia i  suplementacji diety 
w obniżaniu poziomu cholesterolu. 

Choroba wrzodowa pojawia się wtedy, kiedy 
w żołądku lub dwunastnicy dochodzi do naru-
szenia równowagi (homeostazy) między czyn-

nikami uszkadzającymi ścianę przewodu pokarmowe-
go, a  czynnikami chroniącymi przed uszkodzeniem. 
Leki syntetyczne mają pierwszoplanowe znaczenie 
w leczeniu zaostrzonej choroby wrzodowej, ale i wte-
dy zioła są przydatne, gdyż działają przeciwzapalnie 
i  ułatwiają gojenie uszkodzonej błony śluzowej. Po-
nadto surowce zielarskie mają kardynalne znacze-
nie zwłaszcza w  profilaktyce choroby wrzodowej. 
„Wrzodowcy” zwykle w  okresie przedwiośnia 
i wczesną jesienią cierpią na dyskomfort i bóle 
brzucha, a  wtedy właśnie zioła sprawdzą się 
znakomicie. To one właśnie i to w sposób wielokie-
runkowy zwiększają barierę chroniącą błonę śluzową 
przewodu pokarmowego przed uszkodzeniem. 

Suplementacja diety w chorobie wrzodowej obej-
muje stosowanie preparatu Gastrobonisan - napar  
z 1 saszetki 1-3 x dz. i Apibon 1-3 x dz. 1 kaps. Pro-
filaktyka jest szczególnie wskazana w okresie wcze-
snej wiosny i  jesieni, kiedy to wrzodowcy cierpią na 
swe problemy. Zastosowanie w/w preparatów nawet  
1 x dz. może zmniejszyć zapadalność na chorobę 
wrzodową.

Łagodzi podrażnienia błony śluzowej żołądka 
i dwunastnicy oraz wspomaga trawienie.

Wrzody żołądka 
i dwunastnicy 
- ziołowe wsparcie

Wysoki poziom 
cholesterolu 
- współdziałanie 
ziół i leków

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Czy stosowanie kropli ziołowych w Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza jest pokierowane tylko 
sentymentem? Otóż nie. Krople ziołowe stosowa-
ne u naszych pacjentów od kilkudziesięciu lat 
mają udowodnioną skuteczność działania opar-
tą m.in. o tradycję i wiele przypadków wyleczeń. 

Dlaczego krople są tak skuteczne? 
•  Zawartość alkoholu w  tej formie leku roślinne-

go, sprawia, iż wchłania on się bardzo dobrze już 
w  jamie ustnej. Powoduje to, że produkt leczniczy 
przedostaje się do krwi bezpośrednio. Produkty 
w  kapsułkach uwalniane są w  jelitach i wchłania-
ne do krwi, ale nie krwi obwodowej roznoszącej 
substancję leczniczą do tkanek, a  do krwi, która 
transportuje tą substancję do wątroby. Przejście 
przez wątrobę może zmniejszyć skuteczność dzia-
łania produktu, dlatego Resveratrol w  kroplach 
podawany jest podjęzykowo. Może być stosowany 
w  minimalnych dawkach i  nawet w  takich będzie 
skuteczny. Jeżeli chcemy, aby Resveratrol zadziałał 
tak samo w formie kapsułek to musimy podać dawki 
kilkadziesiąt razy większe.

•  Podawanie preparatu w postaci kropli powoduje, że 
działa on bardzo szybko, czego przykładem jest 
stosowanie Nerwobonisolu (1 łyżeczka rozcień-
czona dwoma łyżeczkami wody tak, aby stężenie 
alkoholu było na poziomie 20-25%). Wchłania się 
on w ciągu paru minut i efekt uspokojenia pacjenci 
odczuwają czasami po 5-10 minutach.

•  Stosowanie leków w postaci alkoholowego ekstrak-
tu, sprawia, że taki preparat działa także miej-
scowo na różnego rodzaju patogeny i wirusy. Przy-
kładem takiego działania jest Pectobonisol, który 
skutecznie radzi sobie z przeziębieniami.

XXI wiek to czas, w  którym wysokie technolo-
gie wkroczyły we wszystkie aspekty naszego życia. 
Również w tradycyjne ziołolecznictwo. Coraz rzadziej 
stosuje się napary z ziół oraz nalewki ziołowe. A coraz 
częściej kapsułki czy tabletki. Czy forma tradycyjnych 
leków roślinnych np. w postaci kropli już się przeżyła? 

Uważamy, że nie, ponieważ krople mają swoje nieza-
przeczalne zalety i  wykazują w  pewnych sytuacjach 
wyższość nad lekami w postaci kapsułek. W naszym 
Centrum Ziołolecznictwa nadal stosujemy chętnie tra-
dycyjne leki roślinne w postaci kropli Ojca Grzegorza.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Zalety kropli ziołowych

Nazwa handlowa Nazwa tradycyjna Wskazania

Cardiobonisol Krople geriatryczne
Pomocne w stanach niedokrwienia mięśnia sercowego, 
niewydolności serca oraz nadciśnienia.

Gastrobonisol Krople klasztorne Pomocne w niestrawności, wzdęciach, zaparciach.

Pectobonisol Krople wykrztuśne
Preparat stosowany tradycyjnie w przeziębieniu z towarzy-
szącym kaszlem.

Nefrobonisol Krople odtruwające
Stosowane pomocniczo w kamicy nerkowej, w stanach 
zapalnych dróg moczowych oraz dnie moczanowej.

Nerwobonisol
Krople

przeciwnerwicowe
Stosowane tradycyjnie, jako preparat pomocniczy w stanach 
napięcia nerwowego oraz w trudnościach w zasypianiu.
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Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza

odpowiada na pytania 
pacjentów

Bardzo modne jest ostatnio picie herbatki z czystka. 
Czy jest to dobre rozwiązanie? 
Herbata z  czystka ma niezaprzeczalne walory sma-
kowe, ale naszym zdaniem najlepszą formą zażywa-
nia czystka jest stosowanie alkoholowego ekstraktu 
w postaci kropli. Czystek w kroplach posiada sub-
stancje aktywne zarówno rozpuszczalne w wodzie, tak 
jak herbatka, jak również rozpuszczalne w  alkoholu, 
których ani herbatka czystkowa ani czystek w kapsuł-
kach nie posiada. Alkoholowy wyciąg z  czystka jest 
naszym zdaniem najlepszą formą spożywania tej cen-
nej dla zdrowia rośliny.

Zainteresowanych odsyłamy do artykułu „Czystek 
w kroplach - najwłaściwszą postacią farmaceutyczną” 
na stronie www.bonimed.pl.

Czy istnieje naturalny środek, który zwiększa wydol-
ność fizyczną?
Ziołowym preparatem, który poprawia wydolność fi-
zyczną jest Vitalbon. Osoby zażywające ten suple-
ment diety informują nas, iż ich wydolność fizyczna 
poprawia się o  około 20-30%. Szczególnie dobre 
efekty uzyskuje się u osób starszych.

Choruję na depresję i otyłość. Dobrze czułam się po 
stosowaniu Depribonu, czy mogę brać go również 
w  miesiącach letnich? Pytam, ponieważ Depribon 
zawiera dziurawiec.
Depribon zalecany jest w suplementacji diety w okre-
sie przedwiośnia. Ma też swoje zastosowanie w przy-
padku otyłości, kiedy to należy suplementować dietę 
produktami poprawiającymi nastrój. Preparaty z dziu-
rawcem są przeciwwskazane wyłącznie u osób ma-
jących zamiar się opalać. Dlatego w  tym czasie nie 
zalecamy stosowania Depribonu, ale w pochmurne dni 
już można.

Absolutnie
innowacyjna formuła:
• odmładzająca
•  zwiększająca elastyczność 

skóry
• redukująca zmarszczki
• rozjaśniająca przebarwienia
•  naturalnie chroniąca przed 

promieniami UV

Już czas,
żebyś

    cofnęła
czas

SKÓRA MŁODSZA O 10 LAT
DOSTĘPNE W APTEKACH I SKLEPACH ZIELARSKO-MEDYCZNYCH

zestaw zawiera2 kremy oraz kapsułki doustne



UK
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Wzmacnia serce,
reguluje ciśnienie

Cardiobonisol (2-3 x dz.) + 
Cardiobon (1 x dz.) + Resveratrol

Wspomaga żyły, 
zapobiega pajączkom 

naczyniowym

Venobon (1-2 x dz.)
+ Venobon krem

Niskie ciśnienie, 
senność, meteopatia

Activbon (2 x 1-2 kaps. dz.)
+ Vitalbon

Na cholesterol Lipobon lub Hepatobon
+ Resveratrol krople

UK
ŁA

D 
PO

KA
RM

OW
Y

Kamica żółciowa, 
niestrawność

Gastrobonisol
pomocniczo: Gastrobon

lub Hepatobon

Zgaga, refluks, 
zatrucia pokarmowe

Gastrobonisan
+ Gastrobonisol (1-3 x dz.),

pomocniczo: Gastrobon

Wrzody żołądka
i dwunastnicy

Gastrobonisan
pomocniczo: Apibon

Zaparcia i wzdęcia Regulobon (2-3 łyż. 1 x dz.)
+ Gastrobonisol (1-3 x dz.)

Bóle brzucha,
jelito drażliwe

Gastrobonisol
pomocniczo: Depribon

lub Nerwobonisol

Nadwaga Adipobonisan + Chitobon
+ Adipobon mono + Regulobon

Pasożyty jelitowe Vernikabon + Alerbon

Alergia pokarmowa Bobonisan + Alerbon

Na wątrobę
i trzustkę Hepatobon + Apibon (1-3 x dz.)

Bóle głowy związane 
z przewodem 
pokarmowym

Gastrobonisol
(2 x dz. 1 łyżeczka

- okres terapii 5-6 tygodni)

UK
ŁA

D 
O

DD
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W

Y

Przeziębienie, kaszel Pectobonisol + Pulmobonisan

Astma oskrzelowa Pectobonisol + Alerbon

Katar,
zapalenie zatok

Pectobonisol (rozrzedzenie wydzieliny)
Apibon + Immunobon na odporność

Katar sienny Alerbon (3 x dz.)

Pielęgnacja
w opryszczce

Anginbon lub Apibon krem (co
1 godz. do ustąpienia dolegliwości)

Na gardło i chrypkę Anginbon (3-5 x dz.) + Pectobonisol

Wspomaga odporność Apibon + Immunobon

UK
ŁA

D 
NE

RW
OW

Y Stres, trudności
z zasypianiem

Nerwobonisol lub Nerwobonisan 
(2-3 x dz.) + Nerwobon
lub Sedabon (1-2 x dz.)

Nastroje depresyjne Depribon (1-2 x dz.)

Na pamięć, 
koncentrację, 

prawidłowy słuch
i równowagę

Memobon (1-2 x dz.)
+ Cardiobonisol (1-2 x dz.)

+ Resveratrol krople
(2 x dz. po 8 kropli)

ST
AW

Y

Na stawy
i kręgosłup

Balsam kręgowy lub 
Reumobonisol + Artrobon (2 x dz.)

Osteoporoza, 
złamania

OrganicKrzem + MumioBon
+ D3+K2 (MK7) Witaminy O. Grzegorza

RZS, ZZSK, Toczeń Peobon (2 x dz. 2 kaps.)
+ Artrobon (2 x dz.)

IN
NE

 D
O
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O
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I

Cukrzyca Glukobonisan + Memobon

Ochrona oka w cukrzycy, 
nadciśnieniu tętniczym, 
jaskrze. Zaćma i AMD

Oculobon (1-2 x dz.)
+ Venobon (1-2 x dz.)
+ Resveratrol krople
(2 x dz. po 8 kropli)

Klimakterium Klimaktobon (2 x dz.)

Odtruwanie
(alkohol, papierosy, 

spaliny, leki, chemia)

Nefrobonisol + Hepatobon
+ Vitalbon + Czystek w kroplach 

+ Resveratrol krople

Nowotwory - 
pomocniczo wraz

z zalecanym 
leczeniem!

Nefrobonisol + Hepatobon
ponadto: Apibon, Vitalbon, 

Alerbon, Bofonginn komplex
+ Resveratrol krople

Choroba Hashimoto Peobon (2 x dz. 2 kaps.)

SK
Ó

RA

Wzmacnia włosy
i paznokcie,

ujędrnia skórę

Dermobon i OrganicKrzem
+ Vitalbon

Łysienie plackowate Peobon (2 x dz. 2 kaps.)
+ Dermobon (2 x dz.)

Skóra z oznakami 
starzenia

Telomer System Bell Visage
lub Vitalbon

Cellulit Adipobon mono + Vitalbon

Trądzik pospolity Boniderm + Apibon krem (1-2 x dz.)

Trądzik różowaty, 
skóra naczynkowa Venobon + Venobon krem

Pękanie pięt Mumio krem
+ Olej arganowy Bell Visage

Pielęgnacja skóry
w alergii

Boniderm + Dermobon krem, 
doustnie - Alerbon

Łuszczyca
zewnętrznie - Boniderm

doustnie - Gastrobonisol + Peobon
+ Nefrobonisol + Bofonginn

Pielęgnacja skóry
w grzybicy

Apibon krem + Boniderm
doustnie - Apibon + Immunobon

UK
ŁA

D 
M

O
CZ

OW
Y Zapalenie nerek,

dróg moczowych
i pęcherza, kamica

Nefrobonisol
lub Nefrobonisan (1-3 x dz.)

pomocniczo: Urobon (1-3 x dz.)

Dna moczanowa Nefrobonisol + Artrobon

Dla zdrowia prostaty Prostatobon + Apibon

Poprawa witalności Vitalbon + Memobon + MumioBon

Do nabycia: apteki i zielarnie w całym kraju lub sprzedaż wysyłkowa:
tel. 33 861 86 71, 602 214 616, BONIMED Żywiec, ul. Stawowa 23, www.bonimed.pl

Suplementacja diety według Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach zawarte w ni niejszym opracowaniu były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. 
Ze względu na nieprzerwany napływ nowych doniesień naukowych oraz aby nie przeoczyć ewentualnych zmian, przed zastosowaniem 
zapoznaj się z ulotką i informacją na opakowaniu, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych 
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.



W iele osób skarży się na problemy ze swoją 
skórą. Najczęściej nie są to choroby sensu 
stricte, ale pewne niedoskonałości. Może to 

być np. trądzik, który wbrew powszechnym przekona-
niom, nie jest zarezerwowany wyłącznie dla młodzie-
ży. Czasami trudno zdefiniować problem skórny, jed-
nak osoba go posiadająca odczuwa dyskomfort z nim 
związany. Dla takich osób Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza opracowało formułę mającą na celu 
skuteczną pielęgnację skóry z  niedoskonałościami. 
Zestaw Perfect System Bell Visage zawiera dwa 
kremy: do stosowania na noc (Night) i na dzień (Day) 
oraz suplement diety Dermobon. 

Perfect System Bell Visage Night z kwasem 
azelainowym polecany do pielęgnacji skóry:
•  trądzikowej,
•  atopowej,
•  łuszczycowej,
•  skłonnej do rumienia,
•  z tendencją do zapalenia mieszków włosowych,
•  naczynkowej (złuszczanie nie niosące ryzyka uszko-

dzenia naczyń włosowatych).
Po nocnym działaniu kremu wskazane jest zastoso-
wać krem na dzień.

Perfect System Bell Visage Day to produkt 
o bogatej recepturze zapewniającej pielęgnację i od-
młodzenie zawiera:
Glicerynę oraz oleje z  pestek winogron i  arganowy, 
które powodują: nawilżanie, regeneracja, odmładzanie 
oraz poprawa elastyczności i ujędrnienie.
Ekstrakty: z nagietka, z rumianku, z fiołka, z krwawni-
ka, z babki lancetowatej powodują łagodzenie podraż-
nień i zaczerwienień, wykazują właściwości  antysep-
tyczne i przeciwzapalne oraz redukują nadmiar sebum 
i zapobiegają powstawaniu wyprysków.
Koenzym Q10, kwas hialuronowy, witamina E działają 
przeciwstarzeniowo i redukują zmarszczki.

Jako, że często problemy skórne biorą się z nie-
doborów minerałów i witamin, należy suplementować 
organizm tymi substancjami. Zapewni nam to suple-
ment diety Dermobon, który znajduje się w zestawie.

Preparat poprawia wygląd skóry ze względu na 
zawartość witamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, C i E oraz 
krzemu, cynku, jodu i selenu. Stymuluje odtruwającą 
funkcję nerek ze względu na zawartość ziela skrzypu 
i  pokrzywy. Zawartość miedzi wpływa na właściwą 
pigmentację skóry i włosów.

Zestaw Perfect System Bell Visage jest cennym 
narzędziem do zwalczania problemów skórnych. Jego 
szeroki zakres prozdrowotny oparty jest o współdzia-

łanie poszczególnych składni-
ków. Jako, że w skład zestawu 
wchodzą zarówno środki sto-
sowane zewnętrznie, jak i  do-
ustnie, stanowi on kompletne 
remedium dla skóry z  proble-
mami. W  przypadku bardzo 
zaawansowanego trądziku za-
lecamy stosowanie Bonider-
mu i kremu Apibon, szczegóły 
znajdą Państwo na stronie 
www.boniemed.pl w  zakładce 
baza widzy.

Perfect System Bell Visage
sposobem na skórę z problemami

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki




