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Dawno, dawno temu w Krakowie grasował smok, który wywoływał wśród mieszkańców miasta trwogę. Dzielny szewczyk Dra-
tewka poradził sobie jednak z potworem skutecznie, używając do tego skóry baraniej i siarki. W XX wieku pojawiło się wśród miesz-
kańców Krakowa inne, już niemityczne zagrożenie. Wszechogarniający smog. Nie wygląda jak jego bajkowy poprzednik. O ile smok 
mógł zasłonić panoramę królewskiego miasta tylko swoim ciałem, tak smog jest w stanie zasnuć ją całkowicie toksyczną mgłą. Smog 
to element codziennego życia dużej części polskiego społeczeństwa. O czym należy pamiętać, aby nie dać się zabić smogowi? Bo 
trzeba mieć świadomość, że on zabija. Pisząc ten artykuł chcemy się skupić na tym, jak naturalne produkty mogą zminimalizować 
zagrożenia, jakie niesie ze sobą smog. Pierwszą rzeczą o której należy pamiętać to stosowanie ziół o działaniu wykrztuśnym, które 
będą eliminować z naszych dróg oddechowych zalegające tam cząsteczki pyłów, które wdychamy. Sugerujemy stosowanie któregoś 
z preparatów o działaniu wykrztuśnym i przeciwzapalnym. Mogą być to krople Pectobonisol które zalecamy rozpuścić w wodzie 
i pić od 1 do 3 łyżeczek dziennie. Może być to picie naparów z mieszanki Pulmobonisan albo spożywanie syropu Pectobon. Jako, 
że smog może wywołać zwłaszcza u osób wrażliwych problemy alergiczne, sugerujemy w przypadku dyskomfortu związanego ze 
smogiem Alerbon od 1 do 6 kapsułek dziennie. Smog zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego, 
dlatego warto suplementować dietę preparatem Resveratrol - esencja wina w kroplach. Smog może być nośnikiem substancji 
toksycznych, zwłaszcza metali ciężkich, dlatego można odwołać się do preparatów pochodzenia pszczelego, takich jak Apibon, czyli 
ekstrakt z propolisu i mikronizat z pyłku pszczelego. Naukowcy już dawno zauważyli, że podawanie miodu i pyłku pszczelego zmniejsza 
stężenie metali ciężkich o 30% w surowicy krwi. Dodatkowo produkty pszczele zwiększają odporność organizmu, która zmniejsza 
się w wyniku smogu. U osób z wyjątkowo niską odpornością stosujemy dodatkowo jeszcze syrop ziołowy Immunobon 2-3 x dz.  
1 łyżeczka przez 7 dni.

Jak smok zamienił się w smog
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Zioła na stres 
i bezsenność

Dysponujemy 4 preparatami, które można zastosować 
w tych chorobach. Każdy z nich ma nieco inną charakte-
rystykę działania.

Jeżeli pacjent ma zaburzenia lękowe, 
najczęściej zalecamy wówczas zażywanie 
Nerwobonu (ekstrakty z  korzenia kozł-
ka i  ziela męczennicy oraz sproszkowane 
szyszki chmielu): 1 kapsułka 2 a  nawet 
3 razy dziennie. Jeżeli stałemu podwyż-
szonemu napięciu nerwowemu towarzy-
szą ataki „paniki” lub gdy pacjent nie jest 
bardzo zestresowany, a  ma tylko takie 
chwilowe niepokoje, wtedy zalecamy mu  

Nerwobonisol: 2 łyżeczki + 4 łyżeczki wody. 
Takie połączenie sprawia, że lek wchłania 
się już w obrębie jamy ustnej, co daje szybki 
efekt uspokajający (lek działa z ominięciem 
wątroby). Nerwobonisol znakomicie nadaje 
się również do leczenia bezsenności: zale-
camy 2-4 łyżeczki przed snem rozcieńczone 
wodą 2:1. Gdyby pacjent wybudził się w cią-
gu nocy można dać mu kolejną porcję. Działa 
na organizm ok. 1,5-2 godzin, ale za to jak 
na preparat ziołowy bardzo silnie uspokajają-

co i nasennie, czyli u pacjentów którzy dotychczas nie stosowali 
leków uspokajających warto rozpocząć dawkowanie od 1 ły-
żeczki doraźnie. Czasami bezsenność jest objawem, który poja-
wia się w przebiegu depresji. Wtedy pacjent wybudza się w nocy 
i ma kłopot z zaśnięciem. Wówczas podanie 
Nerwobonisolu jest idealnym rozwiązaniem. 
Można go łączyć z wszystkimi lekami prze-
ciwdepresyjnymi. Jeżeli mamy do czynienia 
z dziećmi poniżej 7 roku życia, nie jest moż-
liwe podawanie preparatu na bazie alkoholu. 
Wtedy dobrze sprawdza się Sedabon (liść 
melisy, korzeń kozłka, szyszki chmielu, kwiat 
rumianku, kwiat lipy). Ma on formę syropu, 
ale ekstrakty nie są rozpuszczone w  syro-
pie cukrowym, tylko w  naturalnym miodzie 

pszczelim. Zazwyczaj 1-2 łyżeczki wystarczają, aby usposobić 
dziecko do snu. Może być zażywany także w ciągu dnia: 2-3 
razy dziennie 1 łyżeczka. Sedabon bez rozcieńczenia tak samo 
wchłania się w obrębie jamy ustnej, bo miód także przyśpiesza 
wchłanianie, choć nie tak dobrze, jak to ma miejsce w przypad-
ku alkoholu. Czasami pacjenci nie tolerują preparatów na bazie 
alkoholu a nie chcą zażywać syropu. Wtedy zalecamy im picie 
naparu z ziół Nerwobonisan. Działają one skutecznie i są pre-
ferowane zwłaszcza przez osoby starsze. W jego skład wchodzi 
liśc melisy, koszyczek rumianku, ziele serdecznika, kwiatostan 
głogu, korzeń kozłka, szyszki chmielu. Najczęściej zaleca się 
2 x dziennie 1 saszetkę. Zarówno Nerwobonisan, Nerwobonisol, 
jak i Nerwobon sprawdzają się w  leczeniu chorób układu krą-
żenia zależnych od stresu, np. gdy pacjent ma zwyżki ciśnienia 
powodowane przez emocje. 2 łyżeczki Nerwobonisolu świetnie 
dają sobie z  tym radę. Podobnie wygląda sytuacja z  zaburze-
niami rytmu pracy serca powodowanymi przez stres. W skład 
Nerwobonisolu wchodzi nalewka z  serdecznika dedykowana 
właśnie takim pacjentom. Zaburzenia pracy jelit powodowane 
przez emocje dobrze reagują na wymienione preparaty ziołowe. 
Poza tym, że działają uspokajająco oraz rozkurczowo, poprawia-
ją także trawienie. Wymienione produkty mogą nasilić działanie 
leków z grupy benzodiazepin i nie zalecamy ich w ostrej chorobie 
wrzodowej.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Nadmierne 
wypadanie włosów

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Przyczyna wypadania włosów związana jest  najczęściej 
z  zaburzeniami funkcji organizmu. Zatem problem wy-
padania włosów wymaga wsparcia ogólnoustrojowego. 

Wiąże się to z potrzebą diagnostyki dotyczącej różnych dziedzin 
medycznych, która pozwoli na identyfikację przyczyny utra-
ty włosów. Po dokonaniu takowej diagnostyki i odkryciu istoty 
problemu należy wdrożyć racjonalną, spersonalizowaną terapię 
i suplementację diety. Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza 
Sroki ma swoją oryginalną metodę, która jest kluczowym narzę-

dziem w walce z różnymi typami łysienia. Dwa preparaty stoso-
wane są standardowo: jest to Dermobon oraz OrganicKrzem. 
Jeżeli mamy do czynienia z wypadaniem włosów spowodowa-
nym zaburzeniami odżywiania (dieta zbyt monotonna, np. fast 
foody) to wystarczy stosowanie OrganicKrzemu i  Dermobonu. 
Jeżeli natomiast łysienie jest konsekwencją chorób to taka sytu-
acja wymaga dodatkowo innych produktów, które przedstawione 
są w schemacie poniżej.
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PODSTAWOWE 
DZIAŁANIE:
Dermobon 

+ OrganicKrzem

Łysienie plackowate:
+ Peobon

+ Nefrobonisol
+ Hepatobon

+ Apibon
+ Vitalbon

Łysienie łojotokowe:
+ Boniderm

Depresja:
+ Depribon

Łysienie androgenne:
+ Prostatobon

Grzybica:
+ Boniderm

+Apibon
+ Immunobon

Klimakterium:
+ Klimaktobon

Łuszczyca:
+ Boniderm

+ Nefrobonisol
+ Gastrobonisol

+ Bofonginn kompleks
+ Peobon



Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Jak wzmacniać
odporność organizmu?

Okres jesienno - zimowy to czas zwiększonej zapadalności 
na infekcje, zwłaszcza infekcje górnych dróg oddecho-
wych.

Najprościej ustrzec się można przed tym problemem zwięk-
szając swoją odporność. Większość infekcji w swoim początko-
wym stadium jest wirusowa, a nie bakteryjna, dlatego nie pod-
daje się leczeniu antybiotykami.

Stymulacji układu odpornościowego można dokonać po-
przez stosowanie preparatu Immunobon (syrop z ziela jeżówki 
purpurowej, ziela melisy i kwiatu rumianku). Najważniejsza jest 
w tym składzie jeżówka purpurowa, która:
• nasila proces fagocytozy,

•  pobudza leukocyty do wydzielania substancji prze-
ciwwirusowych (głównie interferonu ß),

•  podnosi aktywność makrofagów powodując pobudze-
nie limfocytów do swoistej obrony organizmu,

• wykazuje działanie przeciwzapalne.

Należy ją stosować w sposób pulsacyjny, tzn. przyjmować 
7-10 dni, po czym zrobić 2-3 tygodnie przerwy i ponowić terapię. 
I tak właśnie należy przyjmować Immunobon.

Takie stosowanie polecane jest szczególnie u  osób z  na-
wracającymi infekcjami. Immunobon można stosować profilak-
tycznie, co 3 tygodnie między październikiem a  grudniem. To 
w  dużym stopniu zabezpiecza przed infekcjami górnych dróg 
oddechowych .

Drugi preparat, który stymuluje odporność to Apibon - po-
łączenie mikronizatu z pyłku pszczelego i ekstraktu z propolisu. 
Poza stymulacją odporności działa on przeciwbakteryjnie, prze-
ciwgrzybiczo i  przeciwwirusowo - własności przeciwdrobno-
ustrojowe zawdzięcza szczególnie propolisowi, który jest jednym 
z najsilniejszych naturalnych antybiotyków.

Apibon stosuje się 4-5 tygodni, po czym sugeruje się  
przerwę i ponowienie terapii. Immunobon i Apibon można łączyć 
ze sobą.

Osoby, które zauważyły u siebie problemy z odpornością, 
powinny też zadbać o suplementację diety witaminą D3 o gwa-
rantowanej wysokiej jakości, dlatego zalecamy w naszym Cen-
trum Ziołolecznictwa wyłącznie witaminę D3 połączoną z wita-
mina K2 w preparacie D3+K2 (MK7) Ojca Grzegorza.

Za właściwą odporność odpo-
wiedzialny jest odpowiedni stan flory 
bateryjnej w jelitach, dlatego zalecamy 
suplementację diety z użyciem prepa-
ratu Regulobon, zawierający w swo-
im składzie błonnik z babki jajowatej, 
nasion owsa oraz inulinę, a także bak-
terie probiotyczne zamknięte w mikro-
otoczkach, co gwarantuję ich ochronę 
przed sokiem żołądkowym.



Cardiobonisol
• Nadciśnienie
• Niedokrwienie
  i osłabienie serca

Gastrobonisol
• Zaburzenia trawienia
• Zatrucia pokarmowe
• Kamica żółciowa
• Wzdęcia
• Zgaga

Krople Kobiece
O. Grzegorza
Dyskomfort przy 
menopauzie 
i mięśniakach 
macicy.

Krople Ojca Grzegorza Sroki

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Nefrobonisol
• Zapalenie nerek
  i dróg moczowych
• Kamica nerkowa
• Dna moczanowa

Pectobonisol
• Przeziębienie, kaszel
• Zapalenie oskrzeli
• Astma

Nerwobonisol
• Nerwica
• Bezsenność

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Polscy naukowcy opracowali dietę, która zmniejsza ryzyko 
raka aż o 60%. Dieta oparta na owocach, warzywach, 
sokach i  produktach mlecznych zmniejsza ryzyko raka 

piersi u kobiet i raka płuc u mężczyzn aż o 60% - twierdzą ucze-
ni z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Regu-
larne spożywanie warzyw, owoców, a także soków może zapew-
nić organizmowi wysoki potencjał antyoksydacyjny, niwelujący 
uszkodzenia ważnych struktur komórkowych, dzięki czemu nie 
dochodzi do kolejnych faz procesu nowotworowego - podkreśla 
prof. Wądołowska.

W Centrum Ziołolecznictwa w oparciu o prace naukowców 
z  różnych krajów, ale także własne doświadczenie, opracowa-
no koncepcję suplementacji diety polecaną osobom chorym na 
nowotwory i  zagrożonym ich wystąpieniem. Używamy w  niej 
ziołowe suplementy diety pochodzenia naturalnego, które mają 
bardzo szerokie spektrum działania prozdrowotnego.

W Centrum Ziołolecznictwa osobom chorującym na nowo-
twór lub zagrożonych tą chorobą często zalecamy suplementację 
diety preparatem, który jest źródłem roślinnych antyoksydantów. 
W skład Vitalbonu wchodzą: ekstrakty z owoców aronii, żura-
winy, borówki i winogron. Ponadto składnikiem Vitalbonu jest 
ekstrakt z  korzenia tarczycy bajkalskiej, który jest surowcem 
zielarskim często używanym do suplementacji diety w zagroże-
niu chorobą nowotworową. Kolejnym preparatem sugerowanym 
w  profilaktyce przeciwnowotworowej jest Bofonginn kom-
pleks 3 x dz. 5 ml. Uzupełnia on dietę w prozdrowotne składni-

ki, takie jak: ekstrakt z czarnej huby (błyskoporek podkorowy), 
odwar z  ziela skrzypu polnego, ekstrakt z  borowików (bogaty 
w selen), ekstrakt z owoców aronii, z  liści zielonej herbaty i ze 
skórek winogron oraz miód. Prawdopodobnie własności prze-
ciwnowotworowe posiada również olej z  czarnuszki siewnej, 
tak przynajmniej wynika z badań na zwierzętach chorych, m.in. 
na raka trzustki, dlatego wskazane jest spożywanie tego oleju  
3-5 x dziennie po 1 łyżeczce. My dodatkowo zalecamy olej 
w kapsułkach, który znajduje się w preparacie Alerbon.

Dodatkowo można spożywać suplement diety wspoma-
gający odporność organizmu Apibon (pyłek pszczeli i propolis)  
3 x dz. 1 kaps. oraz wspomagać odtruwającą funkcję wątroby 
kroplami Nefrobonisol i  Gastrobo-
nisol. W  profilaktyce przeciwnowo-
tworowej bardzo dobre efekty przynosi 
również stosowanie suplementu diety 
Resveratrol (2 x dz. po 8 kropli).

Suplementacja zwłaszcza w  przy-
padku osób chorych na nowotwory 
powinna zawsze odbywać się łącznie 
z  leczeniem zalecanym przez lekarza 
a nigdy przeciwko jego zaleceniom.

Dieta przeciwnowotworowa
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Życie bez pęcherzyka żółciowego

P rawidłowe trawienie jest warunkiem zachowania zdrowia, 
zatem zachowanie integralności przewodu pokarmowego 
jest rzeczą ważną. Istotnym elementem układu pokarmo-

wego jest pęcherzyk żółciowy, zwany czasami woreczkiem żół-
ciowym. Jego usunięcie z powodu kamicy wiąże się z pewnymi 
konsekwencjami dla naszego zdrowia. Pęcherzyk żółciowy to 
miejsce, w którym gromadzi się żółć produkowana przez wątro-
bę. Pęcherzyk jest także swoistym dozownikiem żółci. Rodzajem 
strzykawki, która wstrzykuje tę substancję w odpowiednim mo-
mencie do przewodu pokarmowego.

Konsekwencją usunięcia pęcherzyka żółciowego jest m.in. 
to, że tracimy „dozownik żółci”. Żółć bez pęcherzyka spływa do 
dwunastnicy, ale odbywa się to w dużej mierze w sposób ciągły 
i nieregulowany. Zatem w sytuacji, kiedy potrzebujemy większej 
ilości żółci, bo np. trawimy tłuste potrawy, jest jej zbyt mało, 
a  gdy z  kolei nie ma takiej potrzeby, bo niczego nie trawimy, 
albo spożywamy węglowodany, jest jej za dużo. Żółć spływająca 
bezpośrednio z wątroby do dwunastnicy jest „gorszej jakości”, 
bo nie jest zagęszczona (żółć ulega zagęszczeniu w pęcherzyku, 
którego brakuje). Brak obecności żółci w procesie trawienia, to 
m.in. zaburzenie w trawieniu tłuszczów, a w konsekwencji po-
gorszenie wchłaniania witamin rozpuszczalnych w  tłuszczach, 
takich jak A, D, E i K. W naszym Centrum stosujemy naturalne 
formy tych witamin: Witamina E Ojca Grzegorza oraz D3+K2 

(MK7) Ojca Grzegorza. Zatem osoby, które nie posiadają pę-
cherzyka żółciowego powinny być suplementowane tymi witami-
nami. Konsekwencją upośledzonego trawienia, które ma miejsce 
po usunięciu pęcherzyka żółciowego są różnego rodzaju dolegli-
wości. Pierwsza z nich to uczucie bólu, pieczenia w nadbrzuszu, 
co jest konsekwencją cofania się żółci z dwunastnicy do żołąd-
ka, a  konkretnie do jego odźwiernika. Powoduje ona powsta-
wanie stanu zapalnego w żołądku. Żółć może cofać się nawet 
do przełyku, wówczas pacjentom dokucza odczucie gorzkiego 
odbijania się. Żółć obecna w żołądku i w przełyku jest źródłem 
stanu zapalnego. Dlatego też, aby złagodzić dolegliwości, należy 
stosować zioła o  własnościach przeciwzapalnych. Mieszanka  
Gastrobonisan, którą używamy w  Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza Sroki ma takie własności, gdyż składa się 
z  korzenia lukrecji, liścia babki lancetowatej, korzenia prawo-
ślazu, kwiatu rumianku oraz nagietka. Druga grupa objawów, 
która dotyka chorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego, to 
uczucie wzdęć, zaparć, czasami bólów głowy. Osoby te mają 
też większą skłonność do tycia. W takim przypadku należy sto-
sować nieco inne zioła, mianowicie takie, które poprawią pro-
ces trawienia. Zaliczamy do nich m. in. ziele bożego drzewka, 
krwawnika, mięty, dziurawca oraz mniszka, znajdują się one  
w Gastrobonisolu.



Witaminy Ojca Grzegorza 
Wybierz jakość farmaceutyczną!

Do niedawna myślano, że obecna dieta 
jest na tyle zrównoważona, iż nie ma potrzeby 
dodatkowego dostarczania witamin.
Okazuje się jednak, że taka potrzeba istnieje.
Dlatego wybieramy naturalne Witaminy Ojca Grzegorza.

Naturalne Witaminy 
Ojca Grzegorza Sroki

Do niedawna myślano, że obecna dieta 

Dlaczego warto 
zbadać prostatę?

P rzerost prostaty to schorzenie tak powszechne u  mężczyzn 
w starszym wieku, że czasami trudno je nazwać chorobą. Dotyka 
ono prawie połowę mężczyzn po 50 roku życia, ale już tylko 1 na 

dziesięciu 80-latków nie skarży się na ten problem. Jakie objawy mogą 
sugerować przerost prostaty?
•   Uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza moczowego po oddaniu 

moczu.
•    Kolejna potrzeba ponownego oddania moczu w czasie krótszym niż 

2 godziny.
•   Zaobserwowanie u siebie przerywanego strumienia moczu (zacinanie 

się).
•   Nagła konieczność oddania moczu.
•   Słaby strumień oddawanego moczu.
•   Potrzeba parcia na mocz, aby rozpocząć jego oddawanie.
•   Częste wybudzanie się w nocy w celu udania się do toalety.

Najlepszym połączeniem ziół wykorzystywanym przy przeroście 
prostaty jest łączne stosowanie ekstraktu z owoców palmy sabal i ko-
rzenia pokrzywy. Oba te surowce znajdują się w  suplemencie diety  
Prostatobon. Polecamy spożywać na początku 3 x dz. 1 kaps. a na-
stępnie 2 x dz. 1 kaps.

Pamiętać należy również o  tym, że przeciwzapalnie i  przeciwo-
brzękowo na prostatę działa pyłek pszczeli. Dlatego zalecamy naszym 
pacjentom suplementację diety preparatem Apibon (ekstrakt z  pyłku 
pszczelego i propolisu).



SUROWIEC DZIAŁANIE

Mieszanka ziołowa w postaci ziół do zaparzania

Ziele nawłoci 30%
przeciwzapalne, odtruwające, przeciwbakteryjne, spazmolityczne; 

obniżające resorpcję w kanalikach nerkowych;  
zwiększające filtrację w kłębuszkach nerkowych

Ziele skrzypu 25% moczopędne, przeciwdziałające krystalizacji składników moczu

Ziele rdestu ptasiego 15% przeciwzapalne, detoksykacyjne (ułatwiające eliminacje z organizmu 
produktów przemiany materii i ksenobiotyków), przeciwbakteryjne

Liść brzozy 15% przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, moczopędne,  
zwiększające wydalanie kwasu moczowego

Liść borówki brusznicy 15% przeciwzapalne, moczopędne, bakteriobójcze

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Współdziałanie ziół
w zakażeniach układu moczowego

Zakażenie układu moczowego to obecność drobnoustrojów 
w nerkach i drogach moczowych. Choroba ta czasami nie 
daje żadnych objawów, zwłaszcza u mężczyzn, ale i u 5% 

kobiet występuje bezobjawowy bakteriomocz. Panie generalnie 
częściej zapadają na infekcje dróg moczowych. Statystycznie 
co druga kobieta przechodzi przynajmniej raz w życiu zapalenie 
pęcherza moczowego. Jest to związane z budową anatomicz-
ną. Infekcje u  płci żeńskiej występują częściej we wczesnym 
dzieciństwie oraz w okresie ciąży i połogu. U mężczyzn stany 
zapalne dróg moczowych pojawiają się w  wieku późniejszym 
i prowokowane są między innymi zaburzeniami odpływu moczu 
wynikającymi z powiększania się prostaty. Zakażenia dróg mo-
czowych towarzyszą z reguły osobom chorym na kamicę nerko-
wą, cukrzycę, dnę moczanową oraz osobom, które nadużywają 
leków przeciwbólowych. Częste są także u pacjentów obłożnie 
chorych, z upośledzoną odpornością oraz wśród tych, u których 

wystąpiła konieczność zastosowania cewnika. Główną przy-
czyną ostrych infekcji dróg moczowych jest pałeczka okrężnicy  
E. coli, która odpowiada nawet za 85% zakażeń.

W  profilaktyce i  terapii zakażeń 
w  obrębie układu moczowego najlepiej 
sprawdzają się mieszanki ziołowe. Sta-
nowią one połączenie surowców o  róż-
nych właściwościach (moczopędnych, 
przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, 
przeciwkamiczych). Poniżej przedsta-
wiono recepturę Nefrobonisanu sto-
sowaną w Centrum ziołolecznictwa Ojca 
Grzegorza. W jej zastępstwie można za-
stosować krople Nefrobonisol a w  ra-
zie infekcji bateryjnej zalecamy dodatko-
wo preparat Urobon.
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Z ima to czas oblodzonych chodników, na których co rusz 
możemy zobaczyć leżącego człowieka. Czasami kończy 
się to tylko siniakiem, ale niestety czasami również zła-

maniem kości. Czy istnieje naturalny sposób, który może wspo-
magać zrastanie się złamań? Sposobem tym jest przyjmowanie 
naturalnej substancji o  nazwie mumio, która pochodzi z  gór 
środkowej Azji. Ta naturalna substancja jest wykorzystywana 
w lecznictwie od tysięcy lat.

W II połowie XX wieku rozpoczęły się intensywne badania 
nad jej własnościami terapeutycznymi. Prowadzone były w róż-
nych instytutach naukowych ZSRR. Były to bardzo poważne, 
wieloośrodkowe prace, których nie można lekceważyć. Dowie-
dziono w nich niezwykle korzystnego działania tej substancji na 
organizm ludzki. Pierwszą ciekawą obserwacją, której dokonali 
naukowcy było to, że sprzyja ona leczeniu złamań kości. Profe-
sor A.S. Szakirow w  latach 1966-69 stosując 0,2g mumio na 
dzień uzyskał przyspieszenie zrostu kostnego o 13-17 dni w po-
równaniu z  osobami nie stosującymi mumio. Badanie prowa-
dzone było na ogromnej grupie ok. 2500 osób ze złamaniami 
kości długich i płaskich. Profesor Szakirow zalecał stosowanie 
mumio tylko przez okres 10 dni. Współcześni naukowcy zaleca-
ją prowadzenie kuracji w przypadku złamań przez okres ok. 30 
dni, następnie można dokonać przerwy 5 dniowej i kontynuować 

leczenie aż do całkowitego zrostu kost-
nego. W Centrum Ziołolecznictwa Ojca 
Grzegorza sugerujemy stosowanie 
preparatu Mumio-Bon, który zawiera 
oczyszczone mumio w  jakości farma-
ceutycznej.

Złamanie kości często jest konse-
kwencją osteoporozy, dlatego prezen-
tujemy koncepcję suplementacji diety 
przy zagrożeniu osteoporozą.

Naturalny sposób
na złamania kości

Koncepcja suplementacyjna osteoporozy  
w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki:

•  Odwar z mieszanki ziołowej OrganicKrzem 
1 razy dziennie odwar z 1-2 saszetek

•  Mumio-Bon 
2 razy dziennie 1 kapsułka

•   D3 + K2 (MK7) Witaminy Ojca Grzegorza 
1 razy dziennie 1 kapsułka
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Wrzody a Helicobacter pylori

Bakteria Helicobacter pylori od lat postrzegana jest jako 
najważniejszy czynnik sprzyjający powstawaniu choroby 
wrzodowej. Ludzie chorzy, ale także zdrowi, wykonują 

sobie testy na obecność tej bakterii w przewodzie pokarmowym. 
Jeżeli test potwierdzi obecność Helicobacter pylori wpadają 
w panikę, że „mają albo będą” mieli wrzody żołądka lub dwu-
nastnicy.

Mało znany jest fakt, że 80% dorosłych Polaków jest zaka-
żonych Helicobacter pylori, a jedynie u nielicznej grupy powoduje 
to pojawianie się choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy lub 
stanów zapalnych błony śluzowej żołądka.

Nawet, gdy takie zaburzenia się pojawią warto wpierw 
zastosować zioła, a gdy to nie pomoże dopiero leki syntetycz-
ne. Zioła wpływają na wrzody żołądka i  dwunastnicy gojąco, 

przeciwzapalnie i  osłaniająco. Działają też przeciwbakteryjnie 
na Helicobacter pylori. Zioła w  odróżnieniu od antybiotyków 
stosowanych dla niszczenia Heli-
cobacter pylori nie niosą za sobą 
powikłań i  działań niepożądanych. 
W  przypadku podejrzenia stanów 
zapalnych błony śluzowej żołądka, 
dwunastnicy lub choroby wrzodowej 
polecamy napar z Gastrobonisanu 
2-3 x dziennie oraz kapsułki Api-
bon 3 x dziennie (pyłek pszczeli + 
ekstrakt z propolisu).

KREMY APTECZNE OJCA GRZEGORZA
Wybierz jakość farmaceutyczną

Apibon krem  Dermobon  kremVenobon krem
Krem przeznaczony jest do pielęgnacji 

u osób z ropnymi chorobami skóry, 
grzybicą, opryszczką, zajadami, 

półpaścem, wypryskiem alergicznym  
i niealergicznym, trądzikiem 
pospolitym, pękaniem pięt.

Krem zalecany jest do stosowania 
w uczuciu zmęczenia i ciężkości nóg. 

Może być również stosowany do 
pielęgnacji skóry w żylakach, 
obrzękach kończyn dolnych, 
obrzękach pourazowych oraz 

w guzkach krwawniczych 
(hemoroidach).

Krem przeznaczony jest do pielęgnacji 
skóry u osób z podrażnieniami 

i stanami zapalnymi, wypryskiem 
alergicznym i niealergicznym, 

trądzikiem pospolitym, grzybicą 
oraz po ukąszeniu przez owady.

 Dermobon  kremApibon kremVenobon krem
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Ziołolecznictwo w gastroenterologii 
– rozmowa z dr hab. n. medycznych Dorotą Waśko-Czopnik
Szanowna Pani Docent, czy jako gastroenterolog, czyli spe-
cjalista od chorób układu pokarmowego, używa Pani w swojej 
praktyce preparatów naturalnych?

Tak, oczywiście zalecam swoim pacjentom różnego rodzaju 
produkty naturalne, które łączę ze standardowo stosowanymi 
lekami.
Co Panią skłoniło do tego, aby wprowadzić do terapii takie 
produkty?

Jestem pragmatykiem i  staram się stosować w  swojej 
praktyce metody skuteczne, a do nich należy terapia z użyciem 
produktów pochodzenia naturalnego. Część z moich pacjentów 
niezbyt entuzjastycznie podchodzi do farmakoterapii. Chcąc im 
pomóc musiałam się uciec do naturalnych rozwiązań i zauważy-
łam, że są one skuteczne. Ponadto pacjenci poza schorzeniami 
gastroenterologicznymi mają inne przypadłości i leczenie lekami 
syntetycznymi mogłoby im zaszkodzić. Natomiast zastosowanie 
preparatów naturalnych jest najczęściej bezpieczniejsze.
W jakich schorzeniach ucieka się Pani do używania prepara-
tów naturalnych?

Produkty te stosuję najczęściej np. w dolegliwościach bólo-
wych stawów, aby pacjenci nie musieli zażywać niesteroidowych 

leków przeciwzapalnych (NLPZ). Korzystne efekty widzę również 
u pacjentów ze zwiększoną nerwowością czy bezsennością. Za-
lecam również naturalne preparaty w celu stymulacji odporności 
organizmu.
O Pani otwarciu na naturalne sposoby leczenia świadczy rów-
nież fakt, że można Panią spotkać na zielarskich konferen-
cjach naukowych.

Tak, staram się w miarę możliwości czasowych uczestni-
czyć w  nich również czynnie, poprzez wygłaszanie wykładów. 
A  propos, 14-15 marca 2020 roku jedna z  takich konferencji 
odbędzie się w Ustroniu i zostałam poproszona o prelekcję.
Czy zdradzi Pani naszym czytelnikom na jaki temat będzie 
miała Pani wystąpienie?

To chciałabym jeszcze zachować w tajemnicy, ale mogę po-
wiedzieć tylko tyle, że będzie ono związane z pewnym projektem 
badawczym, który ma związek z produktami naturalnymi.

W  wiosennym numerze kwartalnika Zioła dla Zdrowia 
ukarze się pierwszy z serii artykułów, w którym Docent Dorota 
Waśko-Czopnik przedstawi więcej szczegółów ze swojej pracy 
badawczo-naukowej.

Bezpieczne i naturalne wsparcie w walce 
z pasożytami jelitowymi dla całej rodziny.

Vernikabon
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego

przeznaczenia medycznego

syrop miodowo-ziołowy



Innowacyjna formuła:
• odmładzająca
•  zwiększająca elastyczność skóry
• redukująca zmarszczki
• rozjaśniająca przebarwienia
•  naturalnie chroniąca przed 

promieniami UV

Linia
Telomer System Bell Visage

• Balsam do ciała
• Krem pod oczy

• Krem do rąk
• Serum do szyi i dekoltu

Już czas,
żebyś

    cofnęła czas

SKÓRA MŁODSZA O 10 LAT
W CIĄGU DWÓCH MIESIĘCY

zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsułki doustne

zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsułki doustne

Jak sobie radzić
z zapaleniem zatok?

Ostre zapalenie zatok przynosowych jest najczęściej związa-
ne z infekcją wirusową. Zakażenie bakteryjne należy rozwa-
żać, gdy objawy utrzymują się dłużej niż 10 dni lub gdy po 

5 dniach stan ulega pogorszeniu. Pomocne w chorobach zatok są 
m.in. ziele babki lancetowatej, kwiat lipy, korzeń lukrecji, liść mięty, 
ziele tymianku, kwiat dziewanny. Surowce te powodują rozrzedze-
nie śluzu, co ułatwia usunięcie go z zatok.

Do stosowania miejscowego najlepiej nadają się olejki ete-
ryczne o działaniu antyseptycznym, takie jak olejeki tymiankowy, 
eukaliptusowy, szałwiowy, sosnowy, goździkowy oraz z  drzewa 
herbacianego.

Dobre efekty może wywołać także immunostymulacja z uży-
ciem uprzednio wymienionych ziół i produktów pszczelich.

W leczeniu zapalenia zatok i kataru zalecamy w Centrum Zio-
łolecznictwa najczęściej zażywanie 3-4 łyżeczek leku ziołowego 
Pectobonisol lub naparu z  ziół Pulmobonisan. U  dzieci pole-
camy często syrop Pectobon. Zapalenie zatok zwłaszcza w przy-
padku gdy są tendencje do nawrotów, wymaga wspomagania od-
porności organizmu. Zalecamy wtedy syrop Immunobon 2 x dz.  
1 łyżeczka przez 7-10 dni, następnie 3 tygodnie przerwy i ponownie 
7 dni zażywania. Dobre immunostymulatory to produkty pszczele, 
jak np. Apibon (mikronizowany pyłek pszczeli i ekstrakt z propoli-
su) 3 x dz. 1 kaps. przez 1 miesiąc. Oba te preparaty wspomogą 
naszą odporność utrzymując ją na właściwym poziomie.

Czasami podłożem do rozwinię-
cia się zapalenia zatok jest alergia, 
np. pojawiające się w czasie sezonu 
grzewczego uczulenie na roztocza 
kurzu. Objawia się ono zatkanym no-
sem i nadprodukcją wydzieliny.

Staje się również znakomitym 
środowiskiem dla rozwoju wirusów 
i bakterii. Aby temu zapobiec zaleca-
my Alerbon 1-3 x dziennie 1 kaps., 
który bardzo skutecznie łagodzi obja-
wy alergii na roztocza oraz uczulenia, 
np. katar sienny.



Nadciśnienie
a zioła

P roblem nadciśnienia tętniczego jest w  populacji ludzi zachodu 
bardzo często spotykany. Lekarze z  reguły zaczynają terapię 
od zalecenia pacjentowi leków obniżających ciśnienie, nie zwa-

żając na to, że można obniżyć ciśnienie tętnicze krwi przechodząc na 
odpowiednią dietę, np. dietę DASH. Można o niej przeczytać na stronie  
www.bonimed.pl lub w książce „Profilaktyka zdrowotna i fitote-
rapia”, której III wydanie serdecznie polecamy. Należy również pamiętać 
o  tym, że redukcja ciśnienia tętniczego krwi może być konsekwencją 
zmniejszenia masy ciała pacjenta. Informacje te nie są żadną nowością, 
wiadomo o tym od kilkudziesięciu lat. Jakie naturalne produkty możemy 
przyjmować, aby zredukować ciśnienie tętnicze krwi? Taką substancją 
jest resweratrol, którą zażywa się podjęzykowo zwykle 2 x dziennie, 
ale gdy taka ilość nie wystarcza to można go stosować częściej. Dru-
gą naturalną substancją, którą stosuje się w nadciśnieniu jest ekstrakt 
z  kwiatostanu głogu. Dlatego w  przypadku nadciśnienia zalecamy lek 
Cardiobonisol (1 łyżeczka 2-3 x dz.). Często też 
sugerujemy suplementację 
diety preparatem Cardio-
bon (1 kaps. 1-2 x dz.).

Profilaktyka zdrowotna
i fitoterapia:

Do nabycia:
tel. 33 861 86 21

• nowatorskie podejście do tematu

• opis ziół w formie map myśli
 - pierwsi na świecie

• najnowsze doniesienia naukowe

• pierwsza na polskim rynku 
 podejmująca całościową
 tematykę profilaktyki zdrowotnej

• jedyna książka na rynku 
 o tytule Profilaktyka zdrowotna



Kapsułki 
Ojca Grzegorza Sroki

Hepatobon
chroni wątrobę,
wspomaga trzustkę

wspomaga funkcje
układu nerwowego

Artrobon
wspomaga stawy 
i kręgosłup

wspomaga układ
immunologiczny

na męskie problemy

Prostatobon

DS complex

Peobon

Hepatobon
chroni wątrobę,
wspomaga trzustkę

wspomaga funkcje
układu nerwowego

DS complexWszelkiego rodzaju święta wiążą się nieodłącznie z tym, 
iż przybędzie nam 1 lub więcej centymetrów w pa-
sie. Czy można tego uniknąć? Być może tak, gdyż jak 

wynika z badań naukowych, to czy tyjemy, czy też nie, w dużej 
mierze zależy od tego, jaki rodzaj bakterii bytuje w naszych je-
litach. Skład flory bakteryjnej jelit u osób szczupłych jest inny, 
niż u osób otyłych. Jaki ma to wpływ na proces tycia? Okazuje 
się, że od rodzaju bakterii żyjących w naszych jelitach zależy, 
jaką ilość kalorii pobieramy z pożywienia. A od czego zależy to, 
czy mamy zdrową, korzystną mikroflorę jelitową? Od tego, czym 
się żywimy. Bo jeżeli spożywamy dużą ilość cukrów prostych, 
głównie słodyczy, a zwłaszcza gdy łączymy je z kwasami tłusz-
czowymi trans, których pełno jest w  pieczywie cukierniczym 
i  smacznych ciastach, wtedy wyhodujemy bakterie jelitowe, 
które będą sprzyjały tyciu. Natomiast jeżeli będziemy spożywać 
pokarmy bogate w  błonnik pokarmowy lub będziemy suple-
mentować dietę w błonnik z owsa czy babki jajowatej, najlepiej 
połączony z  inuliną, wyhodujemy w  naszych jelitach bakterie, 
które nie sprzyjają tyciu. W tym celu polecamy suplement diety  
Regulobon Ojca Grzegorza. Od tego, jakimi pokarmami bę-
dziemy się raczyć w czasie świąt i później, zależy czy zwiększy 
się obwód naszego pasa czy też nie. Można zredukować ilość 
centymetrów w pasie używając do tego niewidocznych sojuszni-
ków, czyli prozdrowotnych bakterii. Preparaty zawierające takie 
bakterie, to preparaty probiotyczne. Istotne jest, aby były po-
dawane w odpowiednich dawkach i przez dłuższy okres czasu 
(tydzień to stanowczo za krótko!). Ważne, aby dostarczać do jelit 
różnego rodzaju bakterie (pro-
biotyki wieloszczepowe) i  aby 
były one w  mikrokapsułkach. 
Taka forma podania ułatwia ich 
dotarcie do jelit. Im więcej róż-
nych rodzajów bakterii w  pre-
paracie, tym lepiej. W  Centrum 
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza 
polecamy Bactibon complex 
zawierający 7 prozdrowotnych 
mikrokapsułkowanych szczepów 
bakterii probiotycznych. 

Jak schudnąć
bez wysiłku?



Wątroba to największe laboratorium biochemiczne organi-
zmu bardzo dobrze poddaje się leczeniu ziołami.

Które z ziół są najskuteczniejsze?
Informacja, iż zioła są dobre na wątrobę to sformułowanie 

często słyszane, niestety nie jest prawdą powszechna opinia, 
że połowa ziół pomaga w problemach wątrobowych. Większość 
ziół łagodzi zaburzenia trawienia, ale nie jest to równoznaczne 
z bezpośrednim działaniem leczniczym na komórki wątrobowe.

Co zatem działa? Najlepiej udowodniony jest korzystny 
wpływ ostropestu plamistego (silybum marianum) a szczególnie 
sylimaryny, która jest najważniejszym ciałem czynnym tego su-
rowca zielarskiego. Drugie zioło to karczoch (cynara scolymus).

Działanie sylimaryny jest wielokierunkowe:
1.  Chroni ona komórki wątrobowe przed wnikaniem toksycznych 

substancji. Neutralizuje wolne rodniki tlenowe i to 10-20 razy 
silniej niż znana z tego Vitamina E.

2.  Sylimaryna pobudza tkankę wątrobową do regeneracji po-
przez stymulację syntezy niezbędnych do tego procesu białek.

3.  Sylimaryna poprzez hamowanie wytwarzania prostaglandyn 
łagodzi proces zapalny. Hamuje także proces włóknienia wą-
troby prowadzący do marskości tego narządu. Przy wszyst-
kich dobroczynnych własnościach jest ona lekiem w  pełni 
bezpiecznym.

Karczoch to zioło o działaniu wybitnie żółciotwórczym, żół-
ciopędnym i  poprawiającym trawienie oraz o  silnym działaniu 
przeciwmiażdżycowym poprzez obniżanie poziomu cholesterolu 
całkowitego i  frakcji LDL, tzw. złego cholesterolu w  surowicy 
krwi.

Jeżeli chodzi o miąższ wątroby to karczoch działa na niego 
w sposób ochronny. Działanie to potwierdzone zostało zarówno 
w  badaniach laboratoryjnych, jak i  w  odczuciach samych pa-
cjentów.

Zarówno sylimaryna, jak i karczoch znajdują się w prepa-
racie Hepatobon.

W uszkodzeniu wątroby stosuje się też inne zioła, ale żadne 
nie mają tak udowodnionego działania jak wspomniane powyżej.

Poza ziołami korzystny wpływ na wątrobę ma także pyłek 
pszczeli, który działa pomocniczo w  toksycznym uszkodzeniu 
wątroby. Działa on odbudowująco na mikrostrukturę wątroby. 
Dobroczynne działanie pyłku znajduje odzwierciedlenie w obni-
żaniu zawyżonych AspAt i ALAT, fosfatazy zasadowej a nawet 
poziom bilirubiny w surowicy krwi. Lecznicze działanie pyłku było 
wielokrotnie potwierdzane w badaniach farmakologicznych.

Także propolis wykazuje działanie ochronne na wątrobę 
w  przypadku narażenia jej na działanie substancji toksycz-
nych, alkoholu czy metali ciężkich. Znalazło to odzwierciedle-
nie w obiektywnych badaniach, które wykazały m.in. obniżenie 
AspAt i ALAT.

Ekstrakt propolisu i  pył-
ku wchodzi w  skład preparatu 
Apibon i  są wraz z  Hepato-
bonem zalecane w  ziołowym 
wsparciu wątroby.

Naturalna 
regeneracja wątroby

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Co robić
z wypadającym 
dyskiem?

W   naszym Centrum Ziołolecznictwa specjalizujemy się 
w leczeniu chorób kręgosłupa i stawów. Trafiają do nas 
pacjenci z  bardzo ciężkimi schorzeniami kręgosłupa. 

Przyczyną najcięższych bólów jest choroba polegająca na uszko-
dzeniu dysku międzykręgowego, który uciska nerwy rdzeniowe. 
Popularnie nazywa się ona przepukliną dysku i objawia się silnym 
i ciągłym bólem odcinka krzyżowego kręgosłupa z promieniowa-
niem bólowym do jednej a czasami do obydwu nóg. W tej choro-
bie bóle trwają nieustannie dzień i noc, czasami nasilają się przy 
kaszlu lub kichnięciu, a  leki przeciwbólowe są w tym przypadku 
mało skuteczne. Kilkanaście lat temu opracowaliśmy metodę tera-
peutyczną leczącą tę chorobę. Została ona zweryfikowana nauko-
wo poprzez prezentację jej efektów na konferencjach naukowych 
oraz w  specjalistycznym piśmie Medycyna Manualna. Metoda 
łączy w sobie techniki terapii manualnej i  refleksoterapii z natu-
ralnymi produktami leczniczymi. Zalecamy w niej również preparat  
Neurobon complex, który wspomaga funkcję włókien nerwo-
wych, zawierający: witaminy B1, B2, B3, B6, B12 i C oraz biotynę, 
inozytol, kwas α-liponowy, kwas foliowy i selen.

 Skuteczność terapii przekracza 90%. Osoby zainteresowane 
artykułem naukowym dotyczącym tej metody odsyłamy na stronę 
www.drblecha.pl. Znajdą tam 
Państwo m.in. informacje do-
tyczące naszych sposobów le-
czenia zawrotów i bólów głowy 
oraz wiele interesujących do-
niesień naukowych.

Wybierz jakość farmaceutyczną!

Wybierz jakość farmaceutyczną!

* Pełne oświadczenia zdrowotne składników produktów dostępne są na stronie www.bonimed.pl

ZIOŁA OJCA GRZEGORZA

Artrobon
Suplement diety

Ziołowy Balsam Kręgowy
Ojca Grzegorza

Uruchom swoje stawy!

Artrobon
- skutecznie wzmacnia stawy oraz kręgosłup
   i jest łagodny dla żołądka *

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



W tym cyklu prezentujemy krótkie informacje o postępowaniu Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza w poszczególnych 
jednostkach chorobowych. Wybraliśmy tematy, które najczęściej przewijają się w zapytaniach telefonicznych i mailowych naszych 
czytelników.

Krótko i na temat
Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Antykoncepcja hormonalna

Kobiety stosujące hormonalne środki antykoncep-
cyjne muszą pamiętać o tym, że wpływają one na poziom 
niektórych witamin i minerałów w organizmie. Dochodzi 
do spadku stężenia witamin z grupy B (np. witaminy B6, 
B12 i kwasu foliowego), witaminy C oraz mikro- i makro-
składników (np. cynku, magnezu, miedzi) w osoczu krwi. 
Jednocześnie może się zwiększać poziom żelaza i wita-
miny A. 

Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyj-
nych może prowadzić do zakrzepicy, dlatego zasadne 
jest suplementowanie takich kobiet preparatami zawie-
rającymi ekstrakty z liści miłorzębu japońskiego i nasion 
kasztanowca. Możliwość wystąpienia zakrzepicy nie 
jest rzadka, zwłaszcza przy współistniejących żylakach, 
bądź też innych czynnikach sprzyjających zakrzepicy, np. 
długodystansowych lotach. Dlatego w takich sytuacjach 
rekomendujemy suplementację diety preparatem Neuro-
bon complex 1 x dz. 1 kaps., który jest doskonałym 
źródłem witamin z grupy B. Zalecamy również suplemen-
tację diety preparatem Venobon 1 x dz. 1 kaps. W jego 
skład wchodzi zarówno ekstrakt z nasion kasztanowca, 
jak i ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego.

Zimowy brak energii

Ospałość i brak energii, jaki nas dopada w zimie wy-
wołany jest przede wszystkim aurą, ale także brakiem 
słońca. Aby podnieść się i wykazać aktywność do życia 
musimy wspomagać się dużą ilością kawy, którą nie każdy 
toleruje. Dużo lepszym rozwiązaniem jest suplementacja 
diety z użyciem korzenia żeń-szenia i owoców guarany, my 
zalecamy Activbon. Takie połączenie nie tylko sprawia, że 
będziemy bardziej aktywni, ale także jest wykorzystywane 
przez osoby uczące się do zwiększenia skuteczności nauki. 
Badania na ten temat prowadzili i opublikowali australijscy 
uczeni. Osobom, które narzekają na niedobór energii zale-
camy spożywać Vitalbon, który dzięki zawartości tarczycy 
bajkalskiej sprawia, że nasze akumulatory są lepiej nałado-
wane. Spadek nastroju w okresie jesienno-zimowym powi-
nien stymulować nas do suplementacji diety witaminą D3. 
W  Centrum Ziołolecznictwa zalecamy Witaminę D3+K2 
(MK7) Ojca Grzegorza. Należy również pamiętać o tym, 
że brak energii może też wystąpić w przypadku zaburzeń 
depresyjnych. Czasami nie jest to depresja sensu stricte 
i wtedy znakomicie sprawdza się ekstrakt z ziela dziuraw-
ca, zwłaszcza w  połączeniu z  ekstraktem z  żeń-szenia. 
Takie połączenie występuje w preparacie Depribon.

Różne przyczyny zaparć

Złe funkcjonowanie jelit stanowi wspólny mianownik dla zaparć, bólów głowy i depresji. Z naszych obserwacji wynika, 
że jeżeli zastosujemy u pacjentów z bólami głowy Gastrobonisol (2 razy dziennie 2 łyżeczki) to u prawie połowy z nich po  
6 tygodniach natężenie bólów głowy będzie o połowę niższe i będą występować one dwukrotnie rzadziej. Zwłaszcza, gdy do-
łączymy do tego zabiegi terapii manualnej. U osób z zaparciami ten sam Gastrobonisol łączymy z Regulobonem (początkowo 
3-4 łyżeczki, potem 1-2 łyżeczki raz dziennie rozpuszczone w wodzie) i podobnie, jak w bólach głowy, po ok. 4-6 tygodniach 
pacjenci odczuwają dużą poprawę w zaparciach. 6 tygodni to okres czasu, po którym następuje uregulowanie pracy jelit (nie 
jest leczeniem zaparć stosowanie środków przeczyszczających, jest nim uregulowanie pracy jelit, tak aby nie występowały 
zaparcia). Okazuje się, że ich złe funkcjonowanie może wynikać z zaburzeń w połączeniach między neuronami, czyli w tzw. 
synapsach, w których brakuje substancji o nazwie serotonina. Jej ilość w przestrzeni synaptycznej ulega zwiększeniu po zasto-
sowaniu preparatów zawierających dziurawiec (my stosujemy Depribon).
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Syndrom komputerowy

Zmęczenie oczu skutkiem długiego wpatrywania się 
w monitor stało się problemem społecznym. Użytkownicy 
komputerów odczuwają objawy podrażnienia oczu, takie jak 
pieczenie, swędzenie, suchość lub przeciwnie - łzawienie.

Te objawy są charakterystyczne dla zmęczenia oczu 
(asthenopia), a  pojawiają się dlatego, że obserwowanie 
monitora bardziej obciąża mięśnie oczu niż czytanie ma-
teriałów drukowanych. Znane dolegliwości „komputerowe” 
to też ból pleców, szyi i nadgarstków. Zespół objawów zmę-
czenia oczu zaklasyfikowano jako „syndrom komputerowe-
go widzenia” (ang. computer vision syndrome, CVS). Dotyka 
on ludzi na całym świecie, ale jest typowy dla pracujących 
z wizualnymi nośnikami informacji. Muszą się oni nauczyć 
robienia przerw w pracy.

Trzeba zamknąć na chwilę oczy, często popatrzeć 
w dal, na niebo a  lepiej na zieleń. Czy w  tym przypadku 
pomogą suplementy diety?

Osobom pracującym z komputerem, także tym długo 
siedzącym przed telewizorem oraz kierowcom można po-
lecać szpinak, paprykę, a także ciemne owoce jagodowe: 
czarne jagody, czarne porzeczki, aronię. Dzięki suplemen-
tom w lepszej sytuacji są dziś osoby nielubiące szpinaku ani 
aronii. Mogą sięgnąć po kapsułkę zawierającą antocyjany 
aroniowe z luteiną. Suplementy diety wspomagające wzrok 
powinny zawierać luteinę i  zeaksantynę, antocyjany, wita-
miny C i  E, a  także mikropierwiastki wchodzące w  skład 
antyoksydacyjnych enzymów: selen i cynk.

W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy 
preparat Oculobon. Ekstrakt z owocu borówki czarnej oraz 
witamin antyoksydacyjnych: C i  E zawarte w  preparacie, 
wpływają pozytywnie na stan siatkówki oka, dlatego po-
lecane są osobom narażonym na uszkodzenie siatkówki, 
np. chorującym na cukrzycę i  nadciśnienie oraz osobom 
pracującym przy komputerze, w  złych warunkach oświe-
tleniowych, mającym problemy z  widzeniem o  zmierzchu 
oraz osobom starszym. Zmniejszenie stresu oksydacyjnego 
ma też pozytywny wpływ na zapobieganie rozwojowi za-
ćmy. Ekstrakt z aksamitki zawierającej luteinę i zeaksantynę 
wspomaga ostrość widzenia, co ma znaczenie zwłaszcza 
u osób starszych, szczególnie narażonych na zwyrodnienie 
plamki żółtej związane z wiekiem (AMD).

Anginbon – uniwersalny antyseptyk

Anginbon zawiera w swoim składzie: olejki: Anyżo-
wy, z drzewa herbacianego, eukaliptusowy, tymiankowy, 
szałwiowy, melisowy, goździkowy, cynamonowy; mentol, 
propolis, destylat oczarowy, sacharynian sodu, etanol, 
glicerol. Są to substancje naturalne, które działają prze-
ciwbakteryjnie, przeciwzapalnie oraz przyspieszają goje-
nie się tkanek. Dlatego często zalecany jest nawet przez 
lekarzy do pielęgnacji jamy ustnej i gardła w przypad-
ku infekcji albo zagrożenia nimi. Okazuje się jednak, że 
składniki zawarte w Anginbonie sprzyjać mogą gojeniu 
się drobnych zranień i uszkodzeń skóry. 

Problemy z pamięcią

Mogą one wystąpić z  różnych powodów. Jednym 
z nich są zaburzenia ukrwienia mózgu. W takich sytuacjach 
najlepsze efekty osiąga się stosując ekstrakty z liścia mi-
łorzębu japońskiego. My zalecamy w takich sytuacjach su-
plementację diety z użyciem preparatu Memobon, który 
zawiera w swoim składzie ekstrakt z miłorzębu japońskie-
go oraz żeń-szeń. Sugerujemy także przyjmowanie suple-
mentu diety DS complex. DS complex zawiera ekstrakty 
z liści zielonej herbaty, kłącza kurkumy i owoców czarnego 
pieprzu, które wspierają funkcjonowanie układu nerwo-
wego. Ponadto ekstrakt z liści zielonej herbaty wspomaga 
koncentrację i zdolność uczenia się, a także przeciwdziała 
pogorszeniu pamięci związanemu z wiekiem. Preparat po-
lecany jest jako uzupełnienie codziennej diety w składniki 
o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Antyoksydanty neu-
tralizują wolne rodniki, a przez to chronią komórki przed 
stresem oksydacyjnym oraz hamują starzenie organizmu.

DS complex to kompozycja, która zalecana jest w su-
plementacji osób z  zespołem Downa, przemawia za tym 
szczególnie zawartość ekstraktu z zielonej herbaty bogate-
go w EGCG oraz kurkuminy. 
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Czy wino szkodzi czy pomaga?

W 1992 roku w czasopiśmie Lancet, które stanowi w prasie medycznej ligę mistrzów, opublikowano wyniki słynnego 
badania o wdzięcznej nazwie MONICA i wtedy też powstało sformułowanie, które weszło na stałe do medycznego slangu. 
Chodzi o french paradox. Już wyjaśniamy o co chodzi. Mieszkańcy południowej Francji zajadający się tłustymi serami, mię-
siwem wszelakim zatopionym w sosach pełnych śmietany, rzadziej umierają na zawały serca niż np. Anglicy czy Niemcy. 
Uznano, iż tą substancją chroniącą życie mieszkańców skąpanej w słońcu Prowansji czy Langwedocji jest czerwone wino, 
a zwłaszcza zawarty w nim resweratrol. W ostatnich latach w prasie medycznej pojawiają się jednak wątpliwości, czy można 
rekomendować pacjentom w celach profilaktyki zdrowotnej spożywanie czerwonego wina. Głosy te wyrażają opinię, że nie 
ma dla naszego organizmu bezpiecznej dawki alkoholu i że alkohol jest czynnikiem, który zwiększa prawdopodobieństwo 
zapadalności na choroby nowotworowe. My jako redakcja Ziół dla Zdrowia stajemy jednak po stronie wina – oczywiście 
spożywanego w rozsądnych ilościach (100 do 200 ml/dobę). Szanujemy jednak zdanie odmienne. Dobrym rozwiązaniem 
dla osób, które doceniają role substancji prozdrowotnych zawartych w czerwonym winie, a jednocześnie które nie akceptują 
spożywania alkoholu zalecamy Resveratrol – esencję wina w kroplach. Spożywanie 16 kropli na dobę podawanych 
podjęzykowo dostarcza ilości resweratrolu odpowiadającej 4 lampkom wina. 

RESWERATROL

CHRONI UKŁAD KRĄŻENIA WSPOMAGA LECZENIE CUKRZYCY

WSPOMAGA PROFILAKTYKĘ  
I LECZENIE NOWOTWORÓW

HAMUJE STARZENIE ORGANIZMU WSPOMAGA UKŁAD NERWOWY

* Schemat wykonano na podstawie książki „Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia”, w której znajdują się pełne źródła naukowe 
powyższych informacji.

Dlaczego większość zwierząt nie potrzebuje suplementacji witaminą C?

Większość zwierząt nie potrzebuje dostarczania witaminy C, gdyż ich organizmy same tą witaminę wytwarzają. Oka-
zuje się, że ilość witaminy, jaką produkuje ciało zwierzęcia, jest zmienna. Organizm kota i psa wytwarza 5 mg witaminy C 
na kg masy ciała dziennie, a gdy zwierzę jest zestresowane, jest to aż 40 mg. Jeszcze więcej witaminy C potrzebuje ciało 
królika. Królik w stanie relaksu produkuje 9 mg/kg masy ciała, a gdy jest zmuszany do ciągłej ucieczki nawet 226 mg. 
Jaki z tych informacji wynika wniosek dla nas ludzi, których organizm nie wytwarza witaminy C? Otóż taki, że również my 
potrzebujemy jej w różnych ilościach, w zależności od stanu naszego zdrowia. Jeżeli jesteśmy zdrowi i nie mamy stresu 
(ale to jest niemożliwe, gdyż jest on wszechobecny) to być może 200 mg, bądź 500 mg na dobę jest ilością wystarczającą. 
Najlepszym sposobem zwiększenia poziomu witaminy C w naszym organizmie jest przyjmowanie jej w porcjach po 500 mg. 
Gdy zapadamy na infekcje, co łatwe jest w okresie jesienno-zimowym, lub gdy jesteśmy bardzo zestresowani, powinniśmy 
przyjmować takie porcje nawet co pół godziny. 
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Suplementacja diety w reumatyzmie

Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba, która 
wymaga nie tylko właściwej terapii, ale i suplementacji die-
ty. W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza rekomen-
dujemy w tym schorzeniu stosowanie preparatu Peobon 
zawierającego ekstrakt z korzenia piwonii białej, która we-
dług publikacji naukowych hamuje proces autoimmunolo-
giczny toczący się w organizmie.

W przypadku wszystkich chorób zapalnych, zwłaszcza 
chorób reumatoidalnych, pacjenci wymagają także dostar-
czania antyoksydantów, najlepiej pochodzenia naturalnego. 
Ich bogaty zestaw znajduje się m.in. w preparacie Vital-
bon. Suplementacja Vitalbonem w  przypadku RZS jest 
zalecana z uwagi na zawartość ekstraktu z korzenia tar-
czycy bajkalskiej o szerokim spektrum działań prozdrowot-
nych. Tarczyca bajkalska jest zalecana m.in. w przypadku 
schorzeń zapalnych toczących się w stawach. Trzecim su-
plementem diety, który polecamy w przypadku RZS jest 
Artrobon. Preparat ten, ze względu na zawartość gluko-
zaminy i ekstraktu z korzenia hakorośli, wspomaga utrzy-
manie prawidłowego stanu chrząstek stawowych.

Naturalne łagodzenie menopauzy

Jako, że stosowanie syntetycznych leków w łagodzeniu objawów naturalnego stanu, jakim jest menopauza jest kontro-
wersyjne, przedstawiamy fragment książki „Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia”, gdzie przedstawione są najpopularniejsze 
surowce roślinne używane w tym celu. W naszym Centrum Ziołolecznictwa zalecamy preparat Klimaktobon z ekstraktem 
z kłącza pluskwicy groniastej i szyszkami chmielu. Jeżeli w okresie menopauzy Panie skarżą się na mięśniaki macicy suge-
rujemy suplementację diety Kroplami Kobiecymi Ojca Grzegorza.

Surowiec Dawka Działanie

Nasiona soi EFSA zaleca nie przekraczać dawki 40 mg izoflawonów sojowych estrogenopodobne

Kłącze pluskwicy EFSA zaleca, aby nie przekraczać ilosci odpowiadającej 3 mg glikozydów trój-
terpenowych na dobę. Dawka lecznicza według Komisji Europejskiej: 40 mg 
surowca na dobę.

estrogenopodobne

Owoc niepokalanka 
pieprzowego

EFSA zaleca nie więcej niż 96 mg suchego owocu na dzień. Dawka terapeutycz-
na według Komisji Europejskiej i ESCOP to 30-40 mg/dobę lub 240 mg/dobę 
u pacjentek cierpiących na zespół napięcia przedmiesiączkowego

regulacja wydzielania LH, 
FSH i prolaktyny

Szyszki chmielu Dobowe spożycie nie powinno przekroczyć 2 g w suplementacji. Dawka leczni-
cza według ESCOP i Farmakopei Polskiej: 0,5 g jednorazowo, 2 g dziennie

estrogenopodobne,  
uspokajające

 Ziołolecznictwo dla kobiet w ciąży

Okres ciąży jest szczególnym czasem w  życiu ko-
biety, również jeżeli chodzi o  leczenie dolegliwości, na 
które wtedy cierpią. Ciąża ogranicza możliwość terapii, 
co zatem mogłyby zastosować Panie w stanie błogosła-
wionym.

Mogą stosować produkty pszczele, takie jak pyłek 
pszczeli i  propolis. Wielkim orędownikiem tych produk-
tów była znana propagatorka medycyny naturalnej doktor 
Jadwiga Górnicka. Produkty pszczele, szczególnie pyłek, 
dostarczają organizmowi dużo mikroskładników, które są 
niezbędne w ciąży oraz chronią organizm przed infekcja-
mi. Propolis jest jednym z najsilniejszych, naturalnych an-
tybiotyków, dlatego także on jest zalecany w przypadku 
chorób infekcyjnych. Często u Pań sugerujemy stosowa-
nie preparatu Apibon od 2-4 kaps. dziennie. Kolejnym 
środkiem możliwym do zastosowania u  kobiet w  ciąży 
jest Alerbon. Sprawdza się on nie tylko w  przypadku 
alergii, ale także w przypadku stanów zapalnych przewo-
du pokarmowego i  układu oddechowego. Czasami jest 
również świetnym remedium w przypadku zgagi.
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Skóra zimą
PREPARATY SUPLEMENTACJA DIETY I PIELĘGNACJA SKÓRY

TRĄDZIK,
STANY
ZAPALNE
SKÓRY

Boniderm + Apibon krem

Boniderm ma własności złuszczające naskórek i zmniejszające 
łojotok oraz słabe przeciwbakteryjne.

Apibon krem - ma silne działanie przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe. Stosuje się go punktowo, 

bezpośrednio na krostki występujące w trądziku.

OPRYSZCZKA
Anginbon lub Apibon krem

lub Dermobon krem

Anginbon - Esencja balsamiczna Ojca Grzegorza

Apibon krem - ma działanie przeciwbakteryjne,  
przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe.

ŁUSZCZYCA
Boniderm + Gastrobonisol 
+ Nefrobonisol + Peobon

Boniderm działa złuszczająco na naskórek  
i wspomaga jego odnowę.

Nefrobonisol - stymuluje odtruwające działanie nerek.

Gastrobonisol - stymuluje odtruwające działanie wątroby.

Peobon - działanie w chorobach autoimmunologicznych.

ALERGIE
SKÓRNE

Alerbon + Boniderm 
+ Dermobon krem

Alerbon - olej z nasion czarnuszki siewnej  
wspomaga organizm w alergii.

Boniderm - przeznaczony jest do mycia skóry  
zmienionej alergicznie.

Dermobon krem - łagodzi objawy alergii i zmiany skórne. 

SKÓRA
NACZYNKOWA

Perfect System 
Bell Visage

Krem Perfect System Bell Visage Night  
(redukcja niedoskonałości: usuwanie martwego naskórka, 

zaskórników, wyprysków, przebarwień).

Krem Perfect System Bell Visage Day (skóra rewitalizowana  
po działaniu kremu Prefect System Bell Visage Night).

STARZENIE 
SIĘ SKÓRY

Telomer System 
Bell Visage

Substancje aktywne zawarte w kremach są w stanie  
stymulować podziały w komórkach, które przestały się już dzielić 

i weszły w okres senescencji. Po 2 miesiącach stosowania 
kremów uzyskuje się efekt w postaci skóry o około 10 lat 

młodszej. Zwiększa się jej elastycznosć i jędrność  
o około 12,5% a zmarszczki redukują się o około 13%.  
Kremy naturalnie chronią przed promieniami UVA i UVB, 

rozjaśniają przebarwienia i neutralizują wolne rodniki.



Pełne oświadczenie zdrowotne składników produktów zawartych w publikacji dostępne na stronie www.bonimed.pl.
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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, zespół 
przewlekłego zmęczenia

Activbon + Vitalbon 
+ Koenzym Q10 O. Grzegorza

Na cholesterol Lipobon + Koenzym Q10 
+ 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
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W
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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 + Mumio-Bon
+ D3+K2 (MK7) O. Grzegorza

RZS, ZZSK, Toczeń Peobon (2 x dz. 2 kaps.) 
+ Artrobon (2 x dz.) + D3+K2 (MK7)

IN
NE

 D
O
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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

Klimakterium Klimaktobon (2 x dz.) 
+ Krwawnik O. Grzegorza

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 kompleks 
+ Resveratrol krople

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

Borelioza Czystek w kroplach
+ Artrobon + Immunobon

SK
Ó

RA

Wzmacnia włosy 
i paznokcie, 

ujędrnia skórę

Dermobon i OrganicKrzem
+ Vitalbon 

+ Witamina E Ojca Grzegorza

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 Perfect System 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 + Vit. C

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, 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.



Zioła Ojca Grzegorza

NEFROBONISAN
na nerki i drogi moczowe*

ORGANICKRZEM
wzmacnia kości, odżywia skórę*

PULMOBONISAN
na kaszel i przeziębienie*

GLUKOBONISAN
wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy*

BOBONISAN
wspomaga trawienie, łagodzi wzdęcia*

NERWOBONISAN
łagodzi stres, ułatwia zasypianie*

* Oświadczenia zdrowotne dotyczące produktów znajdują się na stronie www.bonimed.pl


