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Zapotrzebowanie na witaminę C jest zależne od stanu zdrowia i to nie tylko fizycznego, ale i psychicznego. 
Jeżeli żyjemy w stresie lub chorujemy na choroby zapalne, albo nowotwory nasze zapotrzebowanie na witaminę 
C radykalnie rośnie. Co na to wskazuje? Wynika to z badań na zwierzętach, które w odróżnieniu od człowieka 
wytwarzają witaminę C. Królik będący w stanie spokoju wytwarza około 9 mg witaminy C na 1 kg masy swego 
ciała ale gdy zmuszamy go do ucieczki, czyli znajduje się w stresie ilość ta wzrasta ponad dwudziestokrotnie. 
Jeżeli produkcja witaminy C w takim przypadku rośnie to widać, że organizm jej potrzebuje. Więc jeżeli u zwierząt 
ilość witaminy C jest zależna od stanu zdrowia i emocji to u ludzi jest podobnie.

Ile zatem witaminy C potrzebuje człowiek? Dobrym wyznacznikiem na jej zapotrzebowanie jest tak zwany 
próg biegunowy. Jeżeli zażyjemy za dużą ilość witaminy C, wywoła ona lekką biegunkę. Może to być już nawet  
2 lub 3 gramy. Jeżeli chcemy stosować duże dawki witaminy C musimy pamiętać aby zażywać ją często w małych 
dawkach a nie raz w dużej dawce. W stanach infekcyjnych poleca się 500 mg zażywane nawet co pół godziny. 
W suplementach diety witamina C prawie zawsze ma postać kwasu L-askorbinowego. Czasami stosowane są 
ekstrakty z roślin bogatych w witaminę C, jak np. ekstrakt z róży lub aceroli. Wtedy jednak dawka kwasu L-askor-
binowego w tych preparatach jest dużo niższa. Wszystkie postacie zarówno syntetycznej, jak i naturalnej witaminy 
C w formie kwasu L-askorbinowego powodują zakwaszenie treści pokarmowej (roztwór kwasu L-askorbinowego 
ma odczyn pH 2). Nie zawsze jest to dobrze tolerowane przez osoby przyjmujące tą witaminę. 

W Laboratorium Medycyny Naturalnej Bonimed stworzono innowacyjny preparat, który zawiera w  swoim 
składzie 500 mg witaminy C pod postacią L-askorbinianu sodu, czyli substancji, która w odróżnieniu od kwasu 
ma odczyn neutralny pH 6, zatem nie drażni błony śluzowej żołądka. Nowatorskim rozwiązaniem 
jest także połączenie tej łagodnej dla żołądka postaci witaminy C z naturalnymi ekstraktami z owo-
ców róży, aceroli oraz kwiatu hibiskusa, które są najlepszymi naturalnymi źródłami witaminy C. 
Sprawia to, że preparat ten zawiera bioflawonoidy charakterystyczne dla naturalnej postaci witaminy C. Produkt 
został przygotowany z myślą o osobach, które zamierzają przyjmować witaminę C w dawkach dużo większych 
niż normalnie stosowane, a do tej pory nie mogły tego robić, gdyż nie to-
lerowały dużej ilości kwasu L-askorbinowego. Pamiętać należy, że istnieją 
koncepcje suplementacji witaminą C w różnych, czasami nawet ciężkich 
schorzeniach. Dla tych osób m.in. został stworzony preparat Witamina C 
Ojca Grzegorza.

Naturalna witamina C 
Ojca Grzegorza



Szpinak tradycyjnie zalecany jest chorym 
w  przypadku anemii wynikającej z  niedo-
boru żelaza. Ponieważ jest on bogaty w ła-

two przyswajalne żelazo w  ilości 2,8 mg w  100 g 
(dzienne zapotrzebowanie to ok. 18 mg dla kobiet  
i 15 mg dla mężczyzn). 

Szpinak jest ponadto warzywem, które zawiera 
w swoim składzie duże ilości naturalnej luteiny  
(9,5 mg/100 g). Zatem powinni go spożywać 
również chorzy na zwyrodnienie plamki żółtej 
siatkówki związane z  wiekiem (AMD). Należy 
jednak pamiętać, że szpinak zawiera kwas szczawio-
wy, dlatego nie powinni go zbyt często jeść ludzie cho-
rzy na kamicę nerkową.

 Osoby, które chcą spożywać naturalną luteinę 
mogą suplementować dietę Oculobonem, który 
zawiera m.in. pochodzącą z  kwiatu aksamitki 
naturalną luteinę oraz zeaksantynę, a  także 
ekstrakt z owoców borówki czarnej.

Cierpiący na nadwagę i otyłość powinni włączać 
szpinak do diety ze względu na jego niską kalorycz-
ność. Zawarte w nim antyoksydanty spowalniają pro-
cesy starzenia. Dlatego winien on znaleźć się w jadło-
spisie osób palących papierosy. Szpinak jest doskonały 
dla osób starszych, gdyż podejrzewa się, że spowalnia 
proces utraty pamięci w chorobie Alzheimera, a także 
zabezpiecza przed chorobą Parkinsona.

W ostatnich latach modne stało się picie so-
ków wyciskanych z  różnych owoców czy 
warzyw. Ta tendencja ma swoje dobre i złe 

strony. Dobrą stroną jest to, iż dostarczamy do nasze-
go organizmu różne prozdrowotne substancje z roślin, 
których czasami nie udało by nam się przełknąć. Jed-
nakże picie soków ma też swoje złe strony, zwłasz-
cza gdy są to klarowne soki kupowane w  sklepach. 
Bo jeżeli spożywamy owoce, to spożywamy także 
błonnik pokarmowy, który jest niesłychanie ważny dla 
właściwej funkcji naszych jelit. W  sokach, nawet 
mętnych, błonnika jest dużo mniej niż w całych 
owocach. Zatem celowym jest, aby do soku dosypać 
odrobinę błonnika, np. poprzez dodanie do szklanki 
soku łyżeczki preparatu Regulobon. Dostarczymy 
wtedy do organizmu znakomity sok, a  jednocześnie 
uzupełnimy dietę o błonnik z owsa i babki jajowatej, 
a  także probiotyczne bakterie. Takie „wzmocnione” 
napoje będą regulowały pracę przewodu pokarmowe-
go i  zmniejszały zaparcia a także przyczynią się do 
zmniejszenia masy ciała.

Szpinak dobry 
dla dzieci 
i osób starszych

Moda na soki

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Regulobon
Łagodzi zaparcia,
wspomaga odchudzanie

Oculobon
Preparat wpływa pozy-
tywnie na stan siatkówki 
oka, dlatego polecany jest 
osobom np. chorującym na 
cukrzycę i  nadciśnie-
nie oraz pracującym przy 
komputerze. Zawiera eks-
trakt z  aksamitki zawiera-
jącej luteinę i zeaksantynę 
przez co wpływa ochronnie 
na plamkę żółtą siatkówki oka w przypadku jej 
zwyrodnienia związanego z wiekiem (AMD).



Pytanie wydaje się być nieco bez sensu, bo jakże 
borowik może być używany do leczenia nowo-
tworów. Otóż może, a związane jest to z sele-

nem. Wiedzieć trzeba, że borowiki są jednym z najlep-
szych źródeł selenu. W 100 g tych grzybów znajduje 
się aż 3500 μg selenu (w przypadku suszonego bo-
rowika). Ilość selenu w surowicy krwi może być róż-
na. Jeżeli mamy go 45 μg na litr surowicy krwi nasze 
prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuc, je-
lita grubego i trzustki jest większe, a gdy zawartość 
selenu zwiększy się do 60 μg na litr to prawdopodo-
bieństwo zachorowania na dany nowotwór zmniejsza 
się 12 razy, czyli o 1200%. Na ogół zwiększenie se-
lenu w diecie o 50 μg po 2-3 miesiącach powoduje 
wzrost stężenia w surowicy o 25 μg/l. Źródłami selenu 
mogą być również inne produkty takie jak: podgrzy-
bek 100 g - 60 μg, orzech brazylijski 1 szt. - 4 μg,  
100 g - 125 μg, ziarna soczewicy (brązowa, czerwona, 
zielona, żółta) 100 g - 35 μg, groch 100 g - 135 μg,  
fasola 100g - 94 μg, brukselka 100 g - 100 μg.

Można także uzupełniać dietę selenem stosu-
jąc ekstrakt z borowików, znajduje się w nim nawet 
18000 μg/100 g selenu. Taki właśnie ekstrakt uży-
wany jest do produkcji suplementu diety Bofonginn 
kompleks, który zawiera w swoim składzie także 
czarną hubę, ekstrakt z ziela skrzypu, ekstrakt ze skó-
rek winogron, ekstrakt z liści zielonej herbaty, ekstrakt 
z aronii i miód pszczeli.

Może on służyć do suplementowania diety u osób 
zagrożonych lub chorujących na nowotwory obok pra-
widłowego leczenia.

Czy borowiki 
leczą nowotwory?

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

NERWOBONISOL
• Nerwica
• Bezsenność

PECTOBONISOL
• Przeziębienie, kaszel
• Zapalenie oskrzeli
• Astma

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

CARDIOBONISOL
•  Nadciśnienie
•  Niedokrwienie

i osłabienie serca

Krople Ojca
Grzegorza Sroki ®®®



Z iele dziurawca jest stosowane w  medycynie 
od wieków. W krajach anglosaskich znane jest 
pod nazwą ziele Św. Jana. Historia stosowania 

dziurawca zaczęła się od tego, że używano go jako 
środek poprawiający trawienie i zalecany był w choro-
bach przewodu pokarmowego, a zwłaszcza wątroby. 
W końcu XX wieku odkryto, że dziurawiec jest ziołem, 
które można wykorzystać do leczenia depresji, szcze-
gólnie tej, która nasila się jesienią i  zimą. Działa on 
dość podobnie jak syntetyczne leki przeciwdepresyj-
ne. Od pewnego czasu dziurawiec wykorzystywany 
jest także do leczenia chorób nowotworowych, 
zwłaszcza glejaka mózgu, a także w przypadku biała-
czek. Istnieją doniesienia naukowe informujące o tym, 
że dziurawiec wykazuje nadspodziewanie dobre efek-
ty terapeutyczne u chorych z chorobą Alzheimera. 
Dziurawiec wykorzystywany jest także zewnętrznie. 
Olej dziurawcowy o  charakterystycznej czerwonej 
barwie, używany jest w  leczeniu bólów kręgosłupa 
i stawów, a także w stanach zapalnych skóry. W Cen-
trum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza dziurawiec wy-
korzystywany jest w  kilku różnych produktach. Jest 
głównym składnikiem, obok żen-szenia, preparatu 
Depribon, który używany jest w  nastrojach 
depresyjnych zwłaszcza w  okresie jesienno-
-zimowym.

Olej dziurawcowy jest jednym ze składników 
Balsamu Kręgowego O. Grzegorza używanego 
do wcierania w  dolegliwościach bólowych krę-
gosłupa, stawów, mięśniobólach i nerwobólach. Na-
lewka dziurawcowa wchodzi w skład kropli Gastro-
bonisol, które stosowane są 
w leczeniu zaburzeń trawienia, 
zaparć czy wzdęć.

Dziurawiec 
ciągle nieznany

Depribon
Pozwoli Ci dostrzec, 
że szklanka jest do 
połowy pełna.

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 spożywać 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

+



Pęcherzyk żółciowy to narząd, w którym groma-
dzi się żółć wykorzystywana w procesie trawie-
nia. Można go porównać do strzykawki, która 

zbiera żółć i wstrzykuje ją w odpowiednim momencie 
do dwunastnicy. Jeżeli pęcherzyk żółciowy zostanie 
usunięty, system podawania żółci do dwunastnicy 
zostanie w  znacznym stopniu upośledzony. Mówiąc 
krótko, żółć wycieka z  dróg żółciowych cały czas 
i  kiedy jest potrzebna do wspomagania trawienia to 
jest jej za mało, a gdy nie ma potrzeby jej wydziela-
nia to jest jej w dwunastnicy za dużo. Taka sytuacja 
grozi przedostawaniem się żółci z  dwunastnicy do 
żołądka, co powoduje powstawanie stanu zapalnego 
części żołądka przylegającej do dwunastnicy czyli 
odźwiernika. Jest to jedna z częstych przyczyn stanu 
zapalnego toczącego się w  obrębie żołądka. W  jaki 
sposób używając ziół można złagodzić ten problem?  

Po pierwsze, jeżeli dolegliwości są znacznie nasilo-
ne, sugerujemy zastosowanie ziół łagodzących stan 
zapalny żołądka. Do suplementacji w  takiej sytuacji 
w  Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza stosuje-
my Gastrobonisan 1-3 x dz. napar z jednej saszet-
ki. Jeżeli dolegliwości nie są zbytnio nasilone lub pod 
wpływem Gastrobonisanu uległy one osłabieniu, su-
gerujemy zażywać krople Gastrobonisol 1-3 x dz. 
przed jedzeniem. Gastrobonisol skutecznie łago-
dzi dolegliwości bólowe i wzdęcia wynikające 
z  zaburzeń trawienia, które prowokowane są 
przez nieprawidłowe wydzielanie żółci. U  osób 
z usuniętym pęcherzykiem żółciowym zalecamy sto-
sować go w stanie zdrowia profilaktycznie 1-2 x dz., 
zwłaszcza przed posiłkami ciężkostrawnymi. Zmniej-
szymy wtedy prawdopodobieństwo pojawienia się 
dolegliwości.

Bóle brzucha i wzdęcia 
po usunięciu pęcherzyka żółciowego

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Gastrobonisan 
Łagodzi podrażnienia błony 
śluzowej przełyku, żołądka 
i dwunastnicy. Wspomaga 
trawienie i utrzymanie 
prawidłowego funkcjonowania 
układu jelitowego.



Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza czę-
sto odwiedzają pacjenci skarżący się na bóle 
głowy. Najczęściej są oni długo i nieskutecznie 

leczeni metodami farmakologicznymi. Dlatego opra-
cowaliśmy własną autorską metodę leczenia bólów 
głowy, która cechuje się wysoką skutecznością. Naj-
ważniejszymi elementami tej metody jest:
•  Terapia manualna kręgosłupa zwłaszcza w odcinku 

szyjnym oraz terapia tkanek miękkich. 
•  Stosowanie kropli ziołowych Ojca Grzegorza  

Gastrobonisol (2-3 x dz. 1 łyżeczka). 
Są one przede wszystkim przeznaczone do leczenia 
chorób układu pokarmowego jak np. stany zapalne 
błony śluzowej żołądka, bóle brzucha, wzdęcia i  za-
parcia, a  także kamica żółciowa oraz stany choro-
bowe, które pojawiają się po operacyjnym usunięciu 
pęcherzyka żółciowego. Jednak Gastrobonisol okazał 
się również niezwykle skutecznym remedium w przy-
padku bólów głowy. Zazwyczaj po 
2-miesięcznym zażywaniu tego leku 
pacjenci odczuwają znaczącą po-
prawę. 
•  Czasami wykorzystujemy do su-

plementacji osób cierpiących 
na bóle głowy Depribon (1-2 x dz. 
1 kaps.), zawierający w  swoim 
składzie ekstrakty z  ziela dziu-

rawca i  żeń-szenia. Suplementacja Depribonem 
zalecana jest wtedy, gdy bóle głowy mają podłoże 
depresyjne. Może na to wskazywać fakt, że dole-
gliwości znacznie częściej pojawiają się w  okresie 
jesienno-zimowym niż w lecie. 

•  Niekiedy osoby z bólami głowy wymagają suplemen-
tacji diety Koenzymem Q10. Taka sytuacja ma miej-
sce, kiedy chorobie towarzyszy uczucie wyraźnego 
osłabienia fizycznego. Koenzym Q10 zalecamy rów-
nież wtedy, gdy bóle głowy rozpoczęły się w czasie, 
gdy chory zaczął stosować leki obniżające poziom 
cholesterolu (leki syntetyczne obniżające poziom 
cholesterolu obniżają ilość koenzymu Q10 w orga-
nizmie). W Centrum Ziołolecznictwa zalecamy w ta-
kim przypadku Koenzym Q10 Ojca Grzegorza  
(1 x dz. 1 kaps.), który zawiera 100 mg tej substan-
cji w jednej kapsułce. 

•  Osoby cierpiące na bóle głowy powinny wiedzieć, 
iż z  badań naukowych wynika, że 
niski poziom magnezu w organizmie 
sprzyja atakom migreny. Najlepszą 
substancją używaną do suplemen-
tacji magnezem w naszej opinii jest 
mleczanu magnezu, który znajduje 
się m.in. w preparacie Bonimag B6 
(2 x dz. 1-2 kaps.)

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Niefarmakologiczne sposoby 
leczenia bólów głowy
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Bóle głowy

Gastrobonisol
Depribon

Koenzym Q10 Ojca Grzegorza
Bonimag B6

Terapia manualna
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Choroba Alzheimera 
a otępienie 

S tarsi pacjenci miewają kłopoty z  pamię-
cią. Wśród ich bliskich rodzi się niepokój  
i  pytanie, czy to aby nie choroba Alzheimera. 

W  tabeli przedstawiamy  różnicę objawów pomiędzy 

pogorszeniem pamięci związanym z wiekiem a cho-
robą Alzheimera. Dokładne rozpoznanie powinien  
postawić lekarz. 

Pogorszenie pamięci związane z wiekiem Choroba Alzheimera

Niepamiętanie dotyczy części wydarzeń 
z bezpośredniej przeszłości

Chory nie pamięta całości ostatnio 
przeżytych wydarzeń

Wydarzenia przeszłe przypominają się
często po czasie

Zapomniane raz wydarzenia raczej 
nie przypominają się później

Chory wspiera się w niepamięci notatkami,
z których korzysta z łatwością

Chory ma kłopot z korzystaniem z zapisków 
i ta niezdolność się pogłębia

Chory dość łatwo wykonuje
polecenia ustne lub pisemne

Chory ma coraz większą niezdolność 
wykonywania poleceń

Zachowana zostaje zdolność dbania o siebie co do 
higieny, jedzenia i chory jest stosunkowo samodzielny

Chory staje się niesamodzielny 
i zatraca zdolność dbania o siebie

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Suplementacja diety w  tych jednostkach choro-
bowych jest podobna. Po pierwsze zalecamy stoso-
wać Memobon, który zawiera w swoim składzie eks-
trakt z  liścia miłorzębu japońskiego oraz żeń-szenia  
1 do 2 x dz. 1 kapsułka. Główną jego rolą jest wspo-
maganie poprawnego ukrwienia mózgu. Drugim pro-
duktem, który zalecamy jest Resweratrol esencja 
wina w kroplach. Ma on wielokierunkowe prozdro-
wotne działanie, jeżeli chodzi o  funkcjonowanie mó-
zgu. Chroni tkankę mózgową przed niedokrwieniem 
oraz przed uszkodzeniem reperfuzyjnym. Ponadto 
chroni mózg przed szkodliwym działaniem beta amy-
loidu u osób chorych na chorobę Alzheimera. Zmniej-
sza również uszkodzenia narządu słuchu wynikające 
z hałasu. Trzecim suplementem diety, który zalecamy 
do postępowania jest Apibon zawierający ekstrakt 
z propolisu oraz pyłek pszczeli w postaci mikronizatu. 
Wspomaga on prawidłowy metabolizm tkanki mózgo-
wej zwłaszcza w przypadku zaburzeń jej ukrwienia i po 
udarze mózgu. Kolejnym preparatem jest Vitalbon 

zawierający ekstrakt z tarczycy bajkalskiej i antyoksy-
danty pochodzenie naturalnego, które dodają energii 
ludziom starszym ale 
nie tylko. Zalecamy go 
z  reguły wszystkim, 
którzy mają „za mało 
energii”. Istnieją teorie, 
które przypisują gli-
nowi, czyli aluminium, 
przyczynianie się do 
powstawania chorób 
neurodegradacyjnych. 
Dlatego czasami doda-
jemy do suplementacji 
OrganicKrzem, który 
zawiera dużą dawkę 
krzemu eliminującego 
z organizmu aluminium.
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Klimakterium:
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Grzybica:

 Kupując produkty wspierające zdrowie i urodę
wybierajmy zawsze te o gwarantowanej jakości.

PODSTAWOWE
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Nadmierne wypadanie włosów 
– racjonalna suplementacja diety

Wypadanie włosów związane jest często 
z  zaburzeniami funkcji całego organizmu. 
Zatem problem ten wymaga wsparcia 

ogólnoustrojowego. Wiąże się to z  potrzebą diagno-
styki dotyczącej różnych dziedzin medycznych, która 
pozwoli na identyfikację przyczyny utraty włosów.  
Po dokonaniu takowej diagnostyki i  odkryciu istoty 
problemu należy wdrożyć racjonalną, spersonalizo-
waną terapię i  suplementację diety. Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki ma swoją ory-

ginalną metodę, która jest kluczowym narzędziem 
w  walce z  różnymi typami łysienia. Podstawowe 
postępowanie to stosowanie suplementu diety  
OrganicKrzem 1 x dz. 2 saszetki oraz Dermobonu 
2 x dz. 1 kapsułka. Te dwa preparaty szczególnie do-
brze radzą sobie z problemem utraty włosów u osób 
starszych i nastolatków, gdyż te osoby często źle się 
odżywiają. Do tych dwóch podstawowych preparatów 
możemy dodać inne, w zależności od przyczyny utraty 
włosów. 

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki



W   ostatnich latach obserwujemy powrót do 
naturalnych metod leczenia chorób układu 
oddechowego, takich jak: przeziębienie, 

kaszel, zapalenie oskrzeli, katar, ból gardła. Dzieje się 
tak dlatego, że te choroby coraz trudniej leczyć z uży-
ciem leków syntetycznych. Ponadto wiele instytucji 
naukowych ostrzega przed stosowaniem leków prze-
ciwprzeziębieniowych, przeciwkaszlowych i antybioty-
ków, zwłaszcza u dzieci. 

Przyczyną preferowania naturalnych metod jest 
fakt, że mikroorganizmy stają się coraz mniej wrażliwe 
na antybiotyki. Nie są jednak w stanie uodpornić się 
na produkty naturalne. Wynika to z tego, iż preparaty 
ziołowe oraz te oparte o produkty pszczele mają bar-
dzo bogaty skład. Utrudnia to wytworzenie bakteriom 
tzw. bakterioporności. Kolejnym powodem powrotu 
do leczenia ziołami, nawet przez lekarzy jest fakt, że 
ponad 90% infekcji ma przyczynę wirusową. Dlatego 
zioła, które dość skutecznie niszczą wirusy, a  także 
wzmacniają odporność, stają się alternatywą dla le-
ków syntetycznych.

W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki 
zalecamy w przypadku przeziębień następujące pre-
paraty:
•  Krople Pectobonisol stosowane są tradycyjnie 

w  przeziębieniu z  towarzyszącym kaszlem. Można 
je używać przy leczeniu zapalenia oskrzeli i astmy 
oskrzelowej 2-4 x dz. w zależności od nasilenia ob-
jawów chorobowych 

•  Pectobon pomaga w  łagodzeniu przeziębienia, 
wpływa kojąco na kaszel i chrypę oraz wspomaga 
odporność. Stosowanie: 3 x dz. po 2 łyżeczki. Po-
niżej 12 roku życia stosować 3 x dz. po 1 łyżeczce. 

•  Anginbon aerozol - preparat działający łagodząco 
na błony śluzowe jamy ustnej i  gardła. Pomocny 
ponadto w pielęgnacji jamy ustnej w bólach gardła, 
pleśniawkach i w opryszczce. Stosować 5-6 x dz. 
1-2 dawki.

Na przeziębienia 
– tylko naturalne 
remedium

ZIOŁA OJCA
GRZEGORZA

Immunobon
Suplement diety

Apibon
Suplement diety

Skuteczne wspomaganie
układu odpornościowego
Skuteczne wspomaganie
układu odpornościowego

kapsułki doustne

syrop

Immunobon spożywać 2 x dziennie 1 łyżeczkę.
Po 7 dniach stosowania zrobić 3 tygodnie przerwy
i ponownie zażywać 7 dni.

Apibon spożywać 3 razy dziennie po 1 kapsułce.

Wspierają odporność w zakażeniach

Łatwiejsze odkrztuszanie

Działanie przeciwwirusowe,
przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze



Zwyrodnienie 
stawu kolanowego 
to niekoniecznie 
potrzeba operacji

Pacjenci ze zwyrodnieniem stawów kola-
nowych to częsty widok u  lekarzy, gdyż 
schorzenie to wiąże się ze znacznym upo-

śledzeniem poruszania się. Stąd też coraz częściej 
w  świecie wszczepia się endoprotezy. Pojawiają 
się także doniesienia naukowe, iż endoprotezy 
stawów kolanowych wszczepia się zbyt pochop-
nie. Do naszego Centrum Ziołolecznictwa pacjenci 
ze zwyrodnieniem stawów kolanowych zgłaszają 
się dość często. Stosujemy w  tym przypadku 3 
rodzaje terapii. Pierwsza to terapia manualna, 
drugi rodzaj to akupunktura a  trzeci to suple-
mentacja diety preparatem Artrobon wraz 
z  zewnętrznym stosowaniem jednego z  dwóch 
ziołowych płynów: Reumobonisolu lub Balsa-
mu Kręgowego Ojca Grzegorza. Bardzo często 
efekty zastosowania terapii manualnej i akupunk-
tury widoczne są dla pacjenta już po pierwszym 
zabiegu. Redukcja dolegliwości jest bardzo szyb-
ka. Kolejne działania terapeutyczne utrwalają ten 
dobry efekt. Pacjenci, którzy do nas trafiają, czę-
sto są już w kolejce do wszczepienia endoprotezy 
i zdarza się, że rezygnują z tej operacji widząc ja-
kie efekty przynosi leczenie nieinwazyjne.

Uruchom swoje stawy!

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

promieniami UV

Nowości z linii
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
DOSTĘPNE W APTEKACH I SKLEPACH ZIELARSKO-MEDYCZNYCH

zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsułki doustne

zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsułki doustne



Naukowcy zwłaszcza z  krajów azjatyckich od 
prawie 20 lat prowadzą u chorych na choroby 
reumatoidalne badania nad wykorzystaniem 

korzenia piwonii białej. Efektem tych badań są pu-
blikacje naukowe które można znaleźć m.in. na stro-
nach internetowych znanej wyszukiwarki medycznej  
PubMed. W  tabeli, którą zamieszczamy poniżej, po-
dzieliliśmy jednostki chorobowe na te, w których ko-
rzeń piwonii był stosowany z powodzeniem i na te, w 
których potencjalnie może być skuteczny.

Szerokie zastosowanie korzenia piwonii białej 
wynika z jego prozdrowotnego działania w przypadku 
chorób autoimmunologicznych. Korzeń piwonii 
białej ma absolutnie unikalne własności. Wpływa on 
w  sposób modyfikujący na przebieg procesu cho-
robowego w  schorzeniach autoimmunologicznych, 
podobnie jak silnie działający lek metotreksat, co 
udowodniono na grupie 450 pacjentów. Wszystkie te 
informacje przekonały nas do tego, aby zastosować 
do suplementacji diety w przypadku tych chorób eks-
trakt z korzenia piwonii białej pod postacią preparatu  
Peobon. Obserwacje, jakie poczyniliśmy skłaniają 
nas do wniosków, iż jest to znakomite uzupełnienie 
diety w tych chorobach. Jedynym działaniem niepożą-
danym przy stosowaniu piwonii jest łagodna biegunka, 
która ustaje po zmniejszeniu dawki.

Korzeń piwonii białej 
przyszłością reumatologii

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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W itaminę E odkryto w 1922 roku i nazwano 
tokoferolem. W  istocie było to 8 związków 
chemicznych: 4 tokoferole i 4 tokotrienole. 

Niestety w  latach 40 ubiegłego wieku chemicznie 
wytworzono alfa tokoferol i nazwano go witaminą E, 
naszym zdaniem w sposób nieuprawiony, dlatego, że 
była to jedynie jedna z 8 występujących w naturalnej 
witaminie E substancji.

Ta „namiastka” witaminy E nie posiada wszyst-
kich prozdrowotnych właściwości, jakie posiada na-
turalna witamina E. Jako, że naukowo-badawczym 
zapleczem dla Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzego-
rza jest Laboratorium Medycyny Naturalnej Bonimed, 
odtworzono w  nim naturalną formę witaminy E pod 
nazwą Witamina E Ojca Grzegorza. Zawiera ona 
w swoim składzie wszystkie 8 związków chemicznych, 
które występowały w odkrytej prawie 100 lat temu na-
turalnej witaminie E. Niedobór naturalnej witaminy E 
może przyczyniać się do powstawanie wielu chorób, 
dlatego suplementacja nią zalecana jest m.in. 
w przypadku bezpłodności, miażdżycy oraz in-
nych chorób układu krążenia.

W  przypadku chorób układu krążenia, zwłasz-
cza wynikających z miażdżycy, warto dodatkowo su-
plementować dietę preparatem Lipobon 2 -3 x dz.  
1 kapsułka. Przyczynia się on do utrzymania prawidło-
wego poziomu cholesterolu w surowicy krwi. W przy-
padku osłabienia mięśnia 
sercowego i w chorobie 
niedokrwiennej serca można 
wspomagać leczenie sto-
sując Cardiobonisol 2-3 
x dz. 1 łyżeczka. Poprawia 
on kurczliwość mięśnia ser-
cowego i ukrwienie w tętni-
cach wieńcowych. 

Naturalne tokoferole 
i tokotrienole 
–  Witamina E Ojca  

Grzegorza

Przykłady chorób autoimmunologicznych

Zaobserwowano
poprawę

Poprawa potencjalnie 
możliwa

Reumatoidalne zapalenie 
stawów, Łuszczycowe 
zapalenie stawów

Łysienie plackowate

Zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa Cukrzyca typu 1

Toczeń rumieniowaty Autoimmunologiczne 
zapalenie wątroby

Zespół Sjórgena Zanikowe zapalenie 
żołądka

Pokrzywka przewlekła Sklerodermia

Choroba Hashimoto Stwardnienie rozsiane

Łuszczyca
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W  Laboratorium Medycyny Naturalnej i Cen-
trum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza po-
wstał produkt mającą na celu skuteczną 

pielęgnację skóry z niedoskonałościami, takimi jak trą-
dzik, zaskórniki, przebarwienia, poszerzone naczynka. 
Jest to zestaw Perfect System Bell Visage, który 
zawiera dwa kremy: do stosowania na noc i na dzień 
oraz kapsułki doustne. Perfect System Bell Visa-
ge Night to krem, który intensywnie „pracuje” nad 
skórą w nocy. Zawiera w swoim składzie 5% kwasu 
azelainowego o  udokumentowanym działaniu 
antybakteryjnym, przeciwzapalnym i  przeciw-
starzeniowym. Wszechstronne działanie głównego 
składnika czynnego sprawia, że krem Perfect System 
Bell Visage Night zalecany jest do pielęgnacji skóry 
trądzikowej (w  tym skóry dotkniętej trądzikiem ró-
żowatym), z  tendencją do zapalenia mieszków wło-
sowych, łuszczycowej, a  także skłonnej do rumienia 
i  przebarwień oraz do pielęgnacji skóry naczynko-
wej, jako substancja złuszczająca nie niosąca ryzy-
ka uszkodzenia naczyń włosowatych. Krem na dzień 
Perfect System Bell Visage Day pozwala na inten-
sywną regenerację i odżywienie skóry każdego typu. 
Doskonałe właściwości pielęgnacyjno-odmładzające 
zawdzięcza bogatej formulacji - zawiera składniki 
czynne, takie jak oleje i ekstrakty roślinne, gliceryna, 
witamina E oraz koenzym Q10 i kwas hialuro-
nowy. Olej z  pestek winogron i  olej arganowy 
nawilżają, ujędrniają i poprawiają elastyczność skóry. 
Działają regeneracyjnie i  odmładzająco. Ekstrakty 
z nagietka, rumianku, fiołka, krwawnika i babki 
lancetowatej posiadają właściwości antyseptyczne 
i  przeciwzapalne, łagodzą podrażnienia i  zaczerwie-
nienia, a także redukują nadmiar sebum i zapobiegają 
powstawaniu wyprysków. Witamina E jest silnym 
antyoksydantem, dzięki czemu wykorzystywana jest 
jako środek przeciwstarzeniowy. Udowodnione działa-
nie odmładzające posiadają również kwas hialurono-
wy i koenzym Q10. Nie tylko redukują ilość wolnych 
rodników, spowalniając procesy starzenia skóry, ale 

według przeprowadzonych badań spłycają istniejące 
już zmarszczki. Receptura kremu zawierająca skład-
niki oleiste oraz stosunkowo wysoka zawartość pro-
centowa koenzymu Q10 pozwala na jego efektywną 
absorbcję nie tylko do wierzchniej warstwy naskórka, 
ale także do skóry właściwej. Krem Perfect System 
Bell Visage Day doskonale komponuje się z kremem 
Perfect System Bell Visage Night, regenerując i nawil-
żając w dzień skórę poddaną w nocy działaniu kwasu 
azelainowego, ale może być również z powodzeniem 
stosowany indywidualnie. Rewitalizuje, nawilża i działa 
przeciwstarzeniowo w odniesieniu do skóry każdego 
typu.

W  skład zestawu Perfect System Bell Visage 
poza dwoma kremami wchodzą kapsułki doustne do-
starczające organizmowi minerałów, witamin i surow-
ców roślinnych o udokumentowanym, prozdrowotnym 
działaniu na skórę. Preparat, działając od „wewnątrz”, 
poprawia wygląd skóry ze względu na zawartość wi-
tamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, C i E oraz krzemu, 
cynku, jodu i selenu. Ziele skrzypu i pokrzywy 
stymuluje odtruwającą funkcję nerek, co wspomaga 
usuwanie toksyn z organizmu przez układ moczowy. 
Cynk, mangan, miedź i selen chronią skórę przed ne-
gatywnym wpływem wolnych rodników, dodatkowo 
miedź wpływa na jej właściwą pigmentację.

Szerokie spektrum działania, które dotyczy ze-
stawu Perfect System Bell Visage, sprawia, że wy-
próbować może go każdy, komu zależy na zdrowym 
i pięknym wyglądzie skóry. 

Sposób na skórę 
z problemami
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Od kilku lat zmagam się z  łuszczycą. Czy istnieje 
naturalna terapia, która mogłaby mi pomóc?
Postępowanie terapeutyczno-suplementacyjne w przy- 
padku łuszczycy jest wielotorowe. Zewnętrznie dobre 
efekty obserwuje się po zastosowaniu Bonidermu, 
czyli Pomady Ojca Grzegorza. Stosować ją należy 
1-2 x dz. i wcierać w chore miejsca, a po 2 minutach 
spłukać wodą. Ale łuszczyca wymaga także działa-
nia odtruwającego. W tym celu można zażywać 2 leki 
roślinne: krople Nefrobonisol (2 x dz. 1 łyżeczka), 
stymulują one odtruwającą funkcję nerek oraz Ga-
strobonisol (2 x dz. 1 łyżeczka), który stymuluje 
odtruwającą funkcję przewodu pokarmowego. Łusz-
czyca to choroba autoimmunologiczna, dlatego też 
zalecamy suplementację Peobonem 2 x dz. 2 kaps. 
Dobre efekty przynosi również stosowanie czarnej huby. 
My zalecamy Bofonginn kompleks 3 x dz. 5 ml.  
Uwaga!!! W  pierwszych dwóch miesiącach kura-
cji może nastąpić nasilenie się zmian skórnych.  
To dobry objaw!!! Potem pojawia się poprawa.

Mamy z żoną po 70 lat i początki cukrzycy. Czy mo-
żemy leki zastąpić ziołami?
W przypadku cukrzycy najważniejszą rzeczą jest nor-
malizacja poziomu glukozy w surowicy krwi. Górna gra-
nica obecnie zalecana to 100 mg% a w przypadku Pań-
stwa możecie dochodzić naszym zdaniem do 120 mg% 
na czczo. Jeżeli uda się te wartości osiągnąć stosując 
dietę oraz zioła, oczywiście możecie państwo zastąpić 
leki syntetyczne preparatami ziołowymi. Najczęściej 
zalecamy pić mieszankę ziołową Glukobnisan przed 
jedzeniem 1-3 x dz. Jeżeli cukrzyca traw długo, trze-
ba liczyć się z powikłaniami, które można zmniejszyć 
stosując np. krople Resvertarol 2 x dz. po 8 kropli.

Ostatnio nieco przytyłam i chciałabym znaleźć spo-
sób na pozbycie się nadmiaru kilogramów. Proszę 
o kilka rad.
Posiłki powinny być spożywane 5-6 x dziennie w od-
stępach co 3-4 godz. Powinno się jadać obfite śnia-
dania i możliwie mało obfite kolacje, ale zawierające 
produkty białkowe.
•  Spożywać Regulobon 1-2 łyżeczki, 1-2 x dz.  

z  jogurtem (np. zamiast podwieczorków i drugiego 
śniadania).

•  Zażywać Chitobon 2-3 x dz. przed pokarmami 
z tłuszczem.

•  Spożywać produkty z  niskim indeksem glikemicz-
nym, czyli takie, które nie powodują szybkiego 
zwiększania się poziomu glukozy w surowicy krwi. 
Wyeliminować cukry proste. To bardzo ważne!!!

•  Adipobonisan 1-3 x dz. przed jedzeniem węglo-
wodanów.

•  W diecie ważna jest nie tylko kaloryczność posiłków, 
ale przede wszystkim częstość ich spożywania. 

Szczegóły na www.bonimed.pl, Schudnij z CZOG.

Moja mama jest osobą leżącą i  często zapada na 
infekcje dróg moczowych. W jaki sposób naturalnie 
można zapobiec tym infekcjom?
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo infekcji za-
lecamy pacjentom Urobon 1 x dz. 2 kaps. oraz 
krople ziołowe Nefrobonisol 1 x dz. 1 łyżeczka  
+ 1-2 szklanki wody lub naparu z ziół np. Nefrobo-
nisan. W  przypadku pogorszenia się stanu zdrowia 
można te produkty stosować nawet 3 x dz. Nawra-
cające infekcje dróg moczowych mogą świadczyć 
o spadku odporności. Jak ją wzmocnić? Szczegóły na 
str. 10.

Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza
odpowiada na pytania pacjentów

Kremy Apteczne Ojca Grzegorza
skuteczność naturalnych składników ziołowych

Apibon krem
Do pielęgnacji skóry w żylakach,

pajączkach i hemoroidach
Do pielęgnacji skóry w zmianach ropnych
i grzybiczych oraz w opryszczce i trądziku

Do pielęgnacji skóry w zmianach alergicznych,
podrażnieniach i stanach zapalnych

 Dermobon  kremVenobon krem
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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 
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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
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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 
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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) O. Grzegorza

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

IN
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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.)

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 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
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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, 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.

Kremy Apteczne Ojca Grzegorza
skuteczność naturalnych składników ziołowych

Apibon krem
Do pielęgnacji skóry w żylakach,

pajączkach i hemoroidach
Do pielęgnacji skóry w zmianach ropnych
i grzybiczych oraz w opryszczce i trądziku

Do pielęgnacji skóry w zmianach alergicznych,
podrażnieniach i stanach zapalnych

 Dermobon  kremVenobon krem



Czuj się komfortowo zawsze!
KLIMAKTOBON
Suplement diety

Łagodzi objawy klimakterium 
takie jak: uderzenia gorąca, 
zwiększona potliwość
i rozdrażnienie.
Zalecane spożycie:
1-2 x dz. 1 kaps.

Skład: ekstrakt z kłącza
pluskwicy groniastej,
sproszkowane szyszki chmielu.

Zadbaj o to, aby nie musiał 
                  ciągle wstawać w nocy!

PROSTATOBON
Suplement diety

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
gruczołu krokowego. Pomocny jest
w utrzymaniu witalności u mężczyzn,
a także w łysieniu typu męskiego
(androgennym).
Zalecane spożycie:
2-3 x dz. 1 kaps.

Skład: ekstrakt z owoców
palmy sabal, ekstrakt
z korzenia pokrzywy.


