
REGULOBON – 
na nadwagę
i zaparcia

VERNIKABON – 
na pasożyty
jelitowe



Wrzody żołądka a Helicobacter Pylori
Tradycyjnie w jesiennym numerze kwartalnika zwracamy się do osób 

mających problemy z wrzodami żołądka i dwunastnicy. Osoby, które mają 
nawracające jesienią i wiosną dolegliwości przewodu pokarmowego są naj-
częściej dobrze wyedukowane na temat swojego schorzenia. Jedną z często 
podkreślanych przyczyn wrzodów żołądka jest zakażenie bakterią Helicobac-
ter pylori (Hp). Lekarze u chorych zalecają „zniszczenie” tej bakterii poprzez 
antybiotykoterapię połączoną ze stosowaniem blokerów pompy protonowej. 

Nasuwa się jednak pytanie czy niszczenie tej bakterii jest dla naszego 
organizmu na pewno korzystne. Od pewnego czasu znane są doniesienia 
naukowców, którzy wątpią, że jest ona odpowiedzialna za całe zło zwią-
zane z wrzodami, zwłaszcza, że jest to bakteria powszechnie występująca 
w naszym przewodzie pokarmowym i normalnie nie robiąca naszemu or-
ganizmowi krzywdy. W krajach rozwijających się 90% i to dzieci jest zaka-
żonych Helicobakter pylori, ale nie słyszymy, aby dochodziło tam do epide-
mii wrzodów żołądka. Niektórzy naukowcy uważają wręcz, że eliminacja 
tej bakterii jest niekorzystna dla naszego organizmu. Uczeni z Uniwersytetu 
Nowojorskiego opublikowali w 2007 roku badania, z których wynika, że 
dzieci zakażone rzadziej chorują na astmę oskrzelową, a w wieku dorosłym 
rzadziej mają alergię na pyłki lub inne alergeny wziewne. W świetle tych 
informacji i biorąc pod uwagę, że cały świat naukowy krzyczy: Stosujecie 
mniej antybiotyków! Eksterminacja Helicobakter pylori wydaje się być co 
najmniej kontrowersyjna, choć typowa dla współczesnej medycyny, która 
za swoim „ojcem” Kartezjuszem, twierdzi, że człowiek jest wielką maszyną, 
którą można umiejętnie regulować.

Przykład roli Helicobakter pylori w naszym zdrowiu mówi nam, że nie 
jest tak łatwo regulować nasz organizm. Należy do zdrowia podchodzić 
w sposób bardziej holistyczny i z wielką pokorą, o którą apelujemy do lu-
minarzy nauk medycznych.

Gastrobonisan jest mieszanką ziołową 
działającą przeciwzapalnie i łagodzącą 
podrażnienia błony śluzowej przewodu 
pokarmowego. Wykorzystywany jest 
zarówno w leczeniu stanów zapalnych 
i choroby wrzodowej, jak również w celu 
ochrony błony śluzowej żołądka przed 
uszkodzeniami wywołanymi przez leki.



Nadciśnienie tętnicze 
da się wyleczyć!

Ten tytuł może wywołać u niektórych 
chorych uśmiech na twarzy, gdyż 
pamiętają zapewne wyrok lekarza 

brzmiący: ma Pan nadciśnienie i musi Pan 
zażywać leki do końca życia. Zdanie to nie 
zawsze jest prawdziwe, a prawie nigdy nie 
jest prawdziwe u osób, które: cierpią na 
nadciśnienie w początkowej fazie rozwoju 
choroby, są otyłe lub spożywają dużo sło-
nych potraw. Stwierdzenie, że nadciśnienie 

jest nieuleczalne jest nieprawdziwe. Mo-
dyfi kacja diety, a konkretnie zredukowa-
nie w niej ilości soli lub/i znaczna redukcja 
wagi ciała spowoduje u bardzo dużej ilości 
chorych, że ciśnienie tętnicze powróci do 
normy. Dowody na to są bardzo liczne i są 
prezentowane przez najbardziej renomowa-
ne ośrodki naukowe. Aż 90 % amerykanów 
je potrawy zbyt słone. W Wielkiej Brytanii 
sól w pokarmach jest tak du-

żym problemem, iż agenda rządowa zaape-
lowała do producentów żywności o zmniej-
szenie zawartości soli w produktach. Apel 
był na tyle skuteczny, że w ogólnej liczbie 
produktów spożywczych, zawartość soli spa-
dła o prawie 10%. Amerykańscy naukowcy 
oszacowali, że jeżeli w USA spożycie sodu 
spadłoby o 9,5% to byłoby o ponad pół mi-
liona mniej udarów mózgu i  prawie o pół 
miliona mniej zawałów serca, u osób w wie-

ku między 40 a 85 lat, a koszty 
opieki medycznej byłyby niższe 
o 32 miliardy dolarów. Z kolei 
inni uczeni z USA ocenili, że 
zmniejszenie spożycia soli o 3g 
na dobę zmniejszyłoby liczbę 
nowych przypadków choroby 
wieńcowej o 60 do 120 tysięcy 
rocznie, a epizodów udarów 
mózgu od 32 do 66 tys. rocznie. 
Statystyka, którą przytaczamy 
jest przerażająca, ale jedno-
cześnie niesie ze sobą nadzieję, 
gdyż wynika z niej jak niewiele 
trzeba żeby nie zachorować lub 

wyleczyć się. Większość doniesień nauko-
wych, które prezentujemy pochodzi z USA. 
Naukowcy z tego kraju opracowali dietę 
u osób chorujących na nadciśnienie. Jest 
to dieta DASH, a o jej szczegółach mogą 
Państwo przeczytać na stronie internetowej 
www.bonimed.pl w artykule „Dieta obniża 
ciśnienie”.
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CARDIOBON wspomaga
pracę i ukrwienie mięśnia 
sercowego oraz utrzyma-
nie prawidłowego ciśnie-
nia tętniczego krwi. Po-

prawia ukrwienie mózgu

LIPOBON ułatwia 
obniżanie pozio-
mu cholesterolu 
w surowicy krwi, 
poprawia trawienie



Amatorzy wieprzowiny i wołowiny 
przyrządzanej na grillu mają pro-
blem. Zwłaszcza jeżeli są mężczy-

znami po 50 r.ż. Zakrojone na szeroką skalę 
badania naukowców amerykańskich, które 
objęły ponad 175 tys. mężczyzn w wieku od 
50-71 lat udowodniły, że spożywanie czerwo-
nego mięsa zwiększa ryzyko raka prostaty 
u 12% badanych. W tychże badaniach po-
twierdzono również znaną prawdę, iż duże 
znaczenie ma także sposób przyrządzania 
potraw.

Najbardziej sprzyjające nowotworom jest 
grillowanie. Ma to związek z tym, że w wy-
sokiej temperaturze w smażonym mięsie po-
wstają związki rakotwórcze.

O tym, że tak jest poprzednio informowa-
li naukowcy prowadzący badania na zwierzę-
tach i jak widać smażone szkodzi nie tylko 
zwierzętom, ale także ludziom.

Jak ustrzec się przed niebezpieczeństwem 
związanym z jedzeniem czerwonego smażo-
nego mięsa.? Najprościej byłoby wyłączyć go 
z diety. Jednakże jest to założenie utopijne, 
zważywszy na niepowtarzalny smak grillo-
wanych steków lub karkówki. Metodą zara-
dzenia niebezpieczeństwom, która spodoba 
się zapewne amatorom grilla jest to, że 
korzystne i zmniejszające prawdopodobień-
stwo nowotworów jest wypicie 100-200 ml 

czerwonego wina. Składniki wina wykazują 
działanie przeciwnowotworowe na komórki 
raka. Nie ma jeszcze jednoznacznych badań, 
które by udowodniły, że działanie na komór-
ki raka równa się działaniu przeciwnowo-
tworowemu na cały organizm ludzki. Jednak 
wiele wskazuje na to, że tak właśnie jest.

Ewentualne działanie przeciwnowotwo-
rowe wina związane jest przede wszystkim 
z obecnością w nim substancji antyoksyda-
cyjnych. Dlatego też spożycie wina można 
zastąpić zażywaniem suplementów diety 
o działaniu antyoksydacyjnym. Szczególnie 
korzystny jest w tych wypadkach Vitalbon 
zwany bombą antyoksydacyjną.

Ostatnio sporo pisze się również o po-
tencjalnie przeciwnowotworowym działa-
niu przyprawy jaką są nasiona czarnuszki. 
W CZOG zalecamy pacjentom zagrożonym 
nowotworami lub chorym na tą chorobę 
oprócz Vitalbonu używanie preparatu zawie-
rającego olej z czarnuszki Alerbon. W wy-
padku nowotworów należy pamiętać także 
o odtruwających ziołach np. stymulującym 
nerki Nefrobonisolu lub stymulującym pracę 
wątroby Hepatobonie oraz zwiększającym 
odporność Apibonie.

Na temat profi laktyki i leczenia nowotwo-
rów można przeczytać na stronie www.boni-
med.pl w zakładce: Nowotwory.

Jedzenie czerwonego 
mięsa przyczyną
raka prostaty
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Zioła leczą wirusowe 
zapalenie wątroby 

WZW to niezwykle ciężka i niebezpiecz-
na choroba wątroby. Zioła w tym schorzeniu 
dalej są przez wielu lekarzy traktowane po 
macoszemu, mimo licznych doniesień o ich 
prozdrowotnym działaniu. Kolejne dane 
na ten temat zaprezentowali austriaccy 
naukowcy, którzy u pacjentów chorych na 

WZW typu C 
stosowali sylibi-
nę, podstawowy 
składnik sylima-
ryny z ostrope-
stu plamistego. 
U 27 pacjentów, 
u których nie 
powiodło się le-
czenie standar-
dowymi lekami 
z a s t o s o w a n o 
sylibinę przez 
okres 2-3 tygo-
dni. U 17 z nich 
już po 7 dniach 
nie wykryto wi-
rusa RNA, któ-

rego obecność jest charakterystyczna dla tej 
choroby. Są to wyniki rewelacyjne zważyw-
szy na to, że naturalną ziołową substancję 
zastosowano u chorych, których nie udało 
się wyleczyć m.in. 
interferonem alfa 
i rybawiryną. 

Przytoczone dane 
powinny przekonać 
lekarzy do stosowa-
nia m.in. ekstraktu 
z ostropestu pla-
mistego, który jest 
bezpieczny i jak wi-
dać niezwykle sku-
teczny. Zachęcamy 
również do stosowa-
nia pyłku pszczelego 
zawierającego duże 
ilości fosfolipidów. 
Jego prozdrowotne 
działanie na komór-
ki wątrobowe znane 

jest już od lat 80 XX wieku. W CZOG w cho-
robach wątroby, także w WZW od wielu lat 
z dużym powodzeniem zalecamy pacjentom 
Hepatobon, który składa się z opisanej syli-
maryny i ekstraktu z karczocha oraz Apibon, 
który zawiera mikronizowany pyłek pszczeli 
i ekstrakt z propolisu. 
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Cukrzyca to choroba, której nie daje 
się w początkowej fazie łatwo wykryć, 
gdyż nie niesie ze sobą widocznych, 

odczuwalnych przez chorego dolegliwości. 
Niestety w miarę upływu czasu pojawiają 
się różnego rodzaju powikłania cukrzycy 
a jednym z nich jest uszkodzenie włókien 
nerwowych zwane neuropatią. Neuropatia 
cukrzycowa jest powikłaniem, które pojawia 
się u osób długo cierpiących na tą chorobę 
i dotyczy to szczególnie tych chorych, którzy 
mają źle uregulowany poziom glukozy.

Czynniki sprzyjające rozwojowi tego po-
wikłania to także: towarzyszące cukrzycy 
nadciśnienie i miażdżyca. Występuje ono 
częściej u osób palących papierosy i pijących 
alkohol oraz co mogłoby się wydawać dziw-
ne, u osób wysokich.

Najczęściej neuropatia objawia się po-
przez ból, zaburzenie odczuwania gorąca, 
zmniejszenie potliwości skóry, wychłodzenie 
danej części ciała np. objaw lodowatych nóg.

Mogą to być dolegliwości zlokalizowane 
w obrębie jednego nerwu, jednak czasami 
uszkodzeniu ulega wiele nerwów i taki ro-
dzaj neuropatii nazywa się polineuropatią.
Przy przewlekłej neuropatii może dojść do 
uszkodzenia dużych włókien nerwowych co 
objawia się bólami głębokimi przypomina-
jącymi, np. rwę kulszową. Dość często w za-
awansowanej polineuropatii dolegliwości 
zlokalizowane są w obrębie dłoni i stóp, to-
warzyszy temu zaburzenie czucia. W skrajnej 
polineuropatii może dochodzić do deforma-

cji stóp wywołanej uszkodzeniem 
ścięgna Achillesa. W zaawanso-
wanej cukrzycy czasami dochodzi 
do uszkodzenia nerwów w obrę-
bie czaszki co może się objawiać 
np., opadaniem powieki, a jeżeli 
uszkodzeniu ulegną nerwy zaopa-
trujące narządy wewnętrzne, zabu-
rzona jest funkcja tych narządów, 
ta neuropatia nazywa się neuro-
patią autonomiczną. W przypad-
ku uszkodzenia nerwu błędnego 
unerwiającego serce pojawiają się 

bardzo groźne zaburzenia rytmu pracy ser-
ca oraz objaw zwany niemym niedokrwie-
niem (chory, który ma niedokrwienie serca, 
normalnie objawiające się bólem z powodu 
uszkodzenia nerwów, nie czuje tego bólu), 
czasami nawet dochodzi do zawału serca bez 
dolegliwości bólowych.

Leczenie neuropatii to przede wszystkim 
utrzymanie prawidłowego poziomu cukru 
we krwi. Chory musi w tej materii w pełni 
współdziałać z lekarzem. Zioła mogą regu-
lować poziom cukru zmniejszając np., jego 
wchłanianie się z przewodu pokarmowego, 
tak działa napar z mieszanki ziołowej Glu-
kobonisan, który zalecamy 2-3 x dziennie 
przed jedzeniem. Poziom cukru obniża 
także korzeń zeń-szenia. W CZOG łączymy 
go w jednym preparacie z miłorzębem ja-
pońskim i magnezem, preparat zawierający 
te składniki to Memobon. Jest to modelowe 
połączenie surowców zielarskich w leczeniu 
i profi laktyce cukrzycy, ponieważ ekstrakt 
z miłorzębu poprawia ukrwienie zaburzone 
w tej chorobie, jednocześnie neutralizuje 
wolne rodnik czyli działa antyoksydacyjnie. 
Działanie antyoksydacyjne w cukrzycy uwa-
ża się za kluczowe dla zapobiegania uszko-
dzenia wysp trzustkowych produkujących 
insulinę. Dlatego tez czasami zalecamy sto-
sowanie preparatu Vitalbon. Bardzo ważną 
rolę w naturalnym leczeniu neuropatii cu-
krzycowej odgrywają witaminy z grupy B, 
zwłaszcza B1, B6 i B12. Stosuje się je najczę-
ściej w dużych dawkach.

Cukrzyca
czasem boli
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Chińscy naukowcy udowodnili, że 
napary z zielonej herbaty mają ko-
rzystny wpływ na wzrok. Do tej pory 

przypuszczano, że antyoksydanty obecne 
w herbacie działają korzystnie na siatkówkę 
i soczewkę oka. Jednak nie było dowodów 
na to, że ciała czynne zawarte w herbacie są 
transportowane z przewodu pokarmowego 
do tkanek oka.

Badania prowadzone na zwierzętach do-
świadczalnych udowodniły, że tkanki oka 
absorbują ciała czynne zawarte w herbacie 
pomimo tego, iż stosowane są doustnie w po-
staci naparu. Dodatkowo dowiedziono, że 
prozdrowotne działanie z naparu zielonej 
herbaty utrzymuje się przez 20 godzin. Infor-
macje te są bardzo optymistyczne, gdyż w do-
bie bardzo częstego uszkodzenia siatkówki, 
zwyrodnienia plamki żółtej oraz zaćmy sto-
sowanie tak popularnej używki jaką jest zie-
lona herbata może nam bardzo pomóc. 

Osoby mające problemy ze wzrokiem 
powinny pamiętać także o prozdrowotnych 
własnościach bogatej w antocyjany borówki 
czarnej oraz luteiny i zeaksantyny. 

Zielona herbata 
chroni oczy
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czarnej oraz luteiny i zeaksantyny. 

Oculobon zawierający ekstrakt z owocu borówki, 
luteinę i zeaksantynę oraz witaminy to naturalny 
preparat ochraniający siatkówkę oka w cukrzycy 
i nadciśnieniu. Pomocny w leczeniu i profi laktyce 
jaskry, zaćmy oraz AMD (zwyrodnienie plam-
ki żółtej). Preparat poprawia ostrość widzenia 
i łagodzi zmęczenie oczu. Polecany jest osobom 
pracującym przy komputerze, w złym oświetle-
niu, mającym problemy z widzeniem o zmierzchu 
i osobom starszym.
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Gorączkofobia – częsta 
choroba rodziców 

W żadnym podręczniku psychiatrii nie 
znajdziemy choroby o nazwie „go-
rączkofobia”. Czy jednak znaczy to, 

że taka przypadłość nie istnieje? – wręcz prze-
ciwnie. Gorączkofobia istnieje – opanowała 
głównie rodziców mających małe dzieci. Jej 
głównym objawem jest lęk przed tym, iż pod-
wyższenie się temperatury ciała dziecka spo-
woduje u niego jakieś straszne komplikacje. 

Lęk ten popycha rodziców do nadmierne-
go faszerowania dzieci lekami obniżającymi 
gorączkę. Gorączkofobia dotyczy nie tylko 
polskich rodziców. Amerykańscy lekarze za-
uważyli, że ¼ rodziców podaje leki przeciwgo-
rączkowe nawet w sytuacjach kiedy tempera-
tura u dziecka podniesie się tylko o 1 stopień. 
Ponad 85% rodziców budzi śpiące dziecko 
aby podać mu lek przeciwgorączkowy. 

Rodzice ci niestety nie zdają sobie sprawy, 
że to właśnie podawanie leków przeciwgorącz-
kowych może prowadzić do ciężkiej choroby. 
Ci sami Amerykanie zauważyli, że 80% wizyt 
dzieci w szpitalnych oddziałach ratunkowych 
ma miejsce z powodu przedawkowania leków 
zawierających paracetamol – podstawowego 
środka przeciwgorączkowego stosowanego 
u dzieci. Przypomnieć należy, że zażywanie 
paracetamolu czy też łączenie go z aspiryną 
może prowadzić m.in. do uszkodzenia nerek. 
Łączenie leków przeciwzapalnych ze sobą jest 
bardzo niebezpieczne, gdyż znacznie zwiększa 

prawdopodobieństwo powikłań. 
We wspomnianym już USA 15% rodziców 

podaje dzieciom zbyt wysokie dawki leków 
na przeziębienie. Dzieje się to najczęściej 
z powodu tego, iż nie czytają składu tych 
leków i łączą np. lek przeciwkaszlowy z in-
nym lekiem przeciwgorączkowym nie mając 
świadomości, że w obu znajdują się podobne 
składniki. 

Rodziców ogarniętych lękiem przed go-
rączką pragniemy uspokoić, iż gorączka jest 
naturalnym mechanizmem obronnym, który 
ułatwia walkę z drobnoustrojami.

Obniżenie gorączki utrudnia organizmo-
wi walkę z infekcją.

Odpornością w grypę i przeziębienie

APIBON + IMMUNOBON

Etap I

Poprawa
odporności

Profilaktyka: Leczenie
Etap II

PECTOBONISOL + PULMOBONISAN

• ANGINBON przy bólu gard³a • APIBON KREM przy opryszczce • GRYPOBON przy bólach miêśni

Dodatkowo:
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Kiedy zatem podać lek przeciwgorącz-
kowy – po pierwsze wtedy kiedy zaleci to 
lekarz, po drugie wtedy kiedy gorączka 
u dziecka gwałtownie narasta albo utrzy-
muje się przez kilka dni. Także w takiej sy-
tuacji kiedy dziecko z powodu gorączki nie 
może zasnąć lub jest bardzo rozdrażnione. 
Gorączkę należy obniżać również u dzieci, 
które mają tendencję do drgawek. 

Dziecku, które cierpi na infekcje z towa-
rzyszącą gorączką należy przede wszystkim 
zapewnić duże ilości płynów. Najlepsze 
w naszej ocenie są napary ziołowe, które 
poza nawodnieniem powodują też działanie 
łagodnie przeciwgorączkowe i osłaniające 
błonę śluzową dróg oddechowych. Ponadto 
ułatwiają odkrztuszenie zalegającej wydzie-
liny z jednoczesnym osłabieniem kaszlu. To 
łączne działanie przeciwkaszlowe i wykrztu-
śne ziół wiąże się z tym, iż przy ostrej infek-
cji dochodzi do podrażnienia błony śluzowej 
dróg oddechowych, która staje się wrażliwa na 
nawet najmniejsze bodźce. Ta nadwrażliwość 
prowokuje ataki kaszlu. Zastosowanie ziół 
działających przeciwzapalnie i łagodząco na 
błonę śluzową dróg oddechowych w naturalny 
sposób hamuje kaszel. Nie jest to działanie 
takie jak wykazują leki syntetyczne, które ha-
mują ośrodek kaszlu znajdujący się w mózgu, 
co jest sprzeczne z naturą. Należy pamiętać 
o tym, że kaszel jest podobnie jak gorączka 
naturalnym mechanizmem obronnym orga-
nizmu. Tak więc blokowanie go na poziomie 
ośrodka mózgowego jest złe, choć czasami 
przy gwałtownych nocnych atakach kaszlu po-
trzebne. Wyższość ziół w łagodzeniu infekcji 
górnych dróg oddechowych polega głównie na 
tym, że zioła wzmacniają naturalne mechani-
zmy obronne a leki syntetyczne działają gwał-
cąc te naturalne mechanizmy. Nie znaczy to 
oczywiście, że należy zakazać stosowania tych 
leków. Mają one swoje miejsce w terapii. Ale 
według naszej oceny leczenie należy zaczynać 
od środków działających naturalnie. Zwłasz-
cza jeżeli leczymy dzieci lub osoby starsze. 

W przypadku infekcji należy pamiętać 
także o utrzymaniu prawidłowej odporności 
organizmu.

Cudzysłów w tytule tego artykułu jest 
prawidłowo zastosowany, gdyż po-
przez samoleczenie bólu rozumiemy 

stosowanie przez chorych leków przeciwbó-
lowych dostępnych powszechnie bez recepty. 
Ich stosowanie nie ma najczęściej nic wspól-
nego z leczeniem problemów bólowych, ma 
jedynie umożliwić normalne funkcjonowa-
nie pomimo odczuwanego bólu. Należy przy-
pomnieć o tym, że ból pełni rolę czerwonej 
lampki informującej nas o tym, że w naszym 
organizmie dzieje się coś niepokojącego, 
i że należy rozważyć udanie się do lekarza, 
aby wyjaśnić dlaczego odczuwamy ból. Nie 
sugerujemy aby każdy pacjent z bólem w ple-
cach trwającym dzień lub dwa natychmiast 
udawał się do lekarza. Jednakże bóle trwa-
jące tydzień lub dłużej wymagają konsultacji 
lekarskiej. 

W naszym Centrum Ziołolecznictwa pa-
cjenci skarżący się na dolegliwości bólowe 
kręgosłupa – a to najczęstsza przyczyna bólu – 
znajdują szybką pomoc polegającą na zastoso-
waniu metod terapii manualnej, która jest bar-
dzo skuteczna w zwalczaniu tych dolegliwości. 

Postępowanie to wypracowaliśmy w ciągu 
kilkudziesięciu lat funkcjonowania Centrum 
i sprawdza się ono znakomicie.

Czasami wystarczy wręcz jeden zabieg, 
aby chory pozbył się problemu. W naszej 
terapii unikamy jak ognia stosowania le-
ków przeciwbólowych, a zwłaszcza łącze-
nia dwóch lub trzech leków z różnych grup 
terapeutycznych mając na uwadze to, że 
połączenie takie zwiększa nawet 10-krotnie 
możliwość poważnych powikłań u chorych. 
Jeżeli musimy to wprowadzamy oprócz tera-
pii manualnej preparaty naturalne takie jak 
Balsam kręgowy (stosowany zewnętrznie) 
działający przeciwbólowo i przeciwzapalnie 
i Artrobon (stosowany doustnie), który rege-
neruje chrząstkę stawową, łagodzi ból i stan 
zapalny. Są one bezpieczne i skuteczne.

Jeżeli bóle występują u pacjenta z oste-
oporozą zalecamy OrganicKrzem hamujący 
rozwój tego schorzenia.

„SAMOLECZENIE 
BÓLU”



Tycie
skraca życie

Temat otyłości pojawia się na łamach 
Ziół dla zdrowia od dawna i na pew-
no będzie się pojawiał w przyszłości. 

Nie może być inaczej jeżeli społeczeństwa 
zachodu w tym i polskie, tyją w szybkim tem-
pie. Naukowcy zajmujący się badaniem dłu-
gości życia ostrzegają, że trwający od prawie 
zawsze trend do tego, iż dzieci żyją średnio 
dłużej niż rodzice, ulegnie odwróceniu.

Australijscy specjaliści od zdrowia pu-
blicznego twierdzą wprost, że dzieci w Au-
stralii będą żyły krócej niż ich rodzice.

Za przyczynę tego zjawiska uważają oty-
łość, związaną z fatalnym odżywianiem się 
nastolatków. Twierdzą oni, ze 14% autralij-
skich dzieci odżywia się prawidłowo, a 43% 
„żywi się” fast foodami. Druga przyczyna 
epidemii otyłości to spędzanie kilku godzin 
dziennie przed telewizorem i komputerem 
przez tychże młodych ludzi. Są to obserwacje 
Australijczyków, ale można je przełożyć na 
polskie realia.

Otyłość to nie tylko problem skracania 
się długości życia, to także bardzo określo-
ne koszty. W Wielkiej Brytanii obliczono, 
iż tamtejszy Narodowy Fundusz Zdrowia 
wydaje rocznie odpowiednik prawie 20 mld 
złotych na walkę z otyłością. Często zamiast 
zmiany stylu życia funduje się otyłym lu-
dziom operacje polegające na zmniejszeniu 
żołądka, czyli zamiast leczyć przyczynę leczy 

się skutki. Pisaliśmy często już o tym jak po-
zbyć się zbędnych kilogramów. Metoda którą 
stosujemy jest bardzo skuteczna, a zarazem 
bardzo bezpieczna, nie mamy miejsca by ją 
szczegółowo opisać (szczegóły można zna-
leźć na www.bonimed.pl zakładka: Chudnij 
z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza).

W skrócie można by ją opisać w następu-
jący sposób. Po pierwsze unikać węglowoda-
nów czyli wyłączyć z diety słodycze i słodkie 
napoje oraz soki owocowe. Zredukować do 
niewielkiej ilości pieczywo lub wręcz wyłączyć 
go z diety u osób zdeterminowanych do chud-
nięcia, zredukować do minimum spożywanie 
potraw zawierających tłuszcze, unikać maka-
ronów, ryżu, kaszy. Zwiększyć ilość wypija-
nych płynów, zwiększyć ilość warzyw w diecie 
oraz niektórych owoców (szczegóły na stronie 
internetowej). Spożywać co najmniej 4 posiłki 
dziennie a najlepiej 5. Przed posiłkami zawie-
rającymi tłuszcze przyjmować 3 kapsułki Chi-
tobonu popite szklanką wody. Przed posiłka-
mi zawierającymi węglowodany wypijać napar 
z ziół Adipobonisan, spożywać co najmniej 
2 łyżeczki czubate błonnika (np. Regulobon) 
rozpuszczone w wodzie lub rozcieńczonym 
soku owocowym. Raz dziennie pić napar 
z ziół moczopędnych np. Nefrobonisan. Trzy 
razy w tygodniu intensywnie się ruszać i nie 
mówimy tu o spacerze po parku, ale o wysił-
ku fi zycznym, który spełnia określone kry-
teria tzn. wysiłku, który zapewnia uzyskanie 
tętna o częstotliwości co najmniej 65% tętna 
maksymalnego. Jak można to obliczyć? Tętno 
maksymalne oblicza się korzystając ze wzoru: 

Tętno dla mężczyzn: 200 – wiek = tętno 
maksymalne, np. 220 – 40 = 180, 65% ze 180 
wynosi 117, znaczy to, że 40-letni mężczyzna 
powinien utrzymywać w czasie wysiłku tętno 
na poziomie przynajmniej 117, wtedy wysiłek 
fi zyczny będzie dawał właściwe rezultaty.

Wzór dla kobiet jest nieco inny, powinny 
one obliczać 226 – wiek.
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Alergia na gluten
a góra lodowa

Gluten to białko obecne w nasionach 
pszenicy, żyta i owsa. Jego duża 
zawartość w mące jest szczególnie 

pożądana przez piekarzy, gdyż na tej pod-
stawie określa się czy jest ona wartościowa 
czy mniej wartościowa. Innymi słowy im 
więcej glutenu w mące tym się piekarz cieszy 
bardziej. Niestety radości tej nie podzielają 
ludzie uczuleni na gluten, a jest ich jak się 
szacuje od 1 do 3 %. Zatem jest to grupa 
bardzo liczna. Z uczuleniem na gluten jest 
jednak tak jak z górą lodową, mało kto wie 
jaka jest duża, gdyż widać ją w 1/6 objętości. 
Z alergią na gluten jest jeszcze gorzej.

Jak szacują naukowcy tylko 3 do 5% 
uczulonych w Polsce wie o swoim uczuleniu. 
Reszta alergików nie ma o tym pojęcia.

Tak niska świadomość powodowana jest 
tym, że objawy 
alergii są czasa-
mi bardzo niety-
powe. U osób sil-
nie uczulonych 
mamy do czynie-
nia z przewlekłą 
biegunką, czasa-
mi bólami brzu-
cha, wzdęciami, 
w y m i o t a m i , 
zmniejszeniem 
masy ciała a na-
wet nadżerkami 
jamy ustnej. 
Osoby, u których 
uczulenie jest mniej nasilone mogą mieć te 
objawy w bardzo niewielkim stopniu, a czasa-
mi objawy uczulenia przybierają formę, której 
nikt nie kojarzy z alergią. Mogą pojawiać się 
pod postacią zaburzeń nastroju, bólów głowy, 
uczuciem ciągłego zmęczenia, czasami łatwo-
ścią występowania siniaków. Alergia na glu-
ten zwłaszcza nie rozpoznana może przyczy-
nić się do wtórnych zaburzeń funkcjonowania 
naszego ustroju. Inną nazwą opisywanej 
przez nas alergii jest choroba trzewna zwana 
także celiakią. Przebiega ona pod postacią 
przewlekłego stanu zapalnego toczącego się 

w jelitach, który może doprowadzić do zaniku 
wyścielających wewnętrzną cześć jelita kosm-
ków. Spowoduje to zaburzenie wchłaniania 
się składników pokarmowych m.in. witamin 
i mikroelementów. Może to prowadzić do 
bardzo różnych i nie wiązanych z przewodem 
pokarmowym dolegliwości. Celikię rozpo-
znaje się m.in. poprzez badanie specyfi cznych 
przeciwciał, czasami wykonuje się badanie 
endoskopowe przewodu pokarmowego. Oso-
by, u których stwierdzi się tą chorobę muszą 
wyeliminować produkty zawierające gluten. 
Należy wiedzieć, że poza pieczywem obecny 
on jest w niektórych jogurtach, słodyczach, 
chipsach czy sosach. U osób z chorobą trzew-
ną często występuje także niedobór enzymu 
trawiącego laktozę, dlatego należy rozważyć 
wykluczenie z diety żywność, która zawiera 
niesfermentowane mleko. Przypominamy, 

że w kefi rach 
i jogurtach wy-
stępuje mleko 
sfermentowane 
z a w i e r a j ą c e 
laktazę (enzym 
trawiący lakto-
zę). Jakie zioła 
mogą stosować 
osoby chore 
na tą choro-
bę? Przede 
wszystkim zio-
ła o działaniu 
przeciwzapal-
nym, przeciw-

alergicznym, powlekającym, poprawiającym 
trawienie i działającym rozkurczowo na 
mięśniówkę jelit. Z preparatów zalecamy 
mieszankę ziołową Bobonisan oraz kapsuł-
ki o działaniu przeciwalergicznym Alerbon, 
czasami także stosujemy przeciwzapalnie 
działający na jelita Gastrobonisan lub prze-
ciwskurczowy Gastrobonisol. Osobom zain-
teresowanym leczeniem alergii sugerujemy 
przeczytać artykuł „Czy moje dziecko ma 
alergię pokarmową?” na stronie www.boni-
med.pl. Piszemy tam jak wykonać prosty test 
wykrywający alergię. 11



Okres jesienno-zimowy to 
czas kiedy szczególnie ła-
two można zaobserwować 

pogorszenie się nastroju zwłaszcza 
u osób starszych. Niekiedy wynika 
to z depresji, która u seniorów jest 
częstsza niż u ludzi młodych, czasami 
pogorszenie nastroju powodowane 
jest przez tzw. demencję starczą wy-
nikającą z miażdżycy.

Różnicowanie tych dwóch chorób 
dla laika nie jest łatwe. Jeżeli obser-
wujemy u swoich bliskich znaczne 
pogorszenie nastroju w okresie paź-
dziernika, listopada, natomiast w okresie 
lipca czy sierpnia byli w dużo lepszej formie, 
możemy przypuszczać, ze ma to związek ze 
stanami depresyjnymi wynikającymi z ma-
łej ilości światła słonecznego w tym okresie. 
Jeżeli jednak pogorszenie nastroju nie ma 
związku z porą roku i widzimy z upływem 
czasu stopniowe narastanie problemu, musi-
my rozważyć coś innego. Ponadto, gdy chory 
traci zainteresowanie otaczającym światem, 
ma problemy z prowadzenie rozmowy, zapo-
mina słów, a jednocześnie pogarsza mu się 
pamięć krótkoterminowa (np. nie pamięta 
co przed chwilą robił czy mówił), możemy 
przypuszczać, że mamy do czynienia z ob-
jawami demencji po polsku zwanej otępie-
niem. Demencji towarzyszą także zaburze-
nia osobowości polegające na tym, że chory 
jest poirytowany, podejrzliwy nawet wobec 

n a j b l i ż s z y c h . 
Ma upośledzony 
krytycyzm wo-
bec siebie i in-
nych, czasami 
jest agresywny. 
W zaawansowa-
nej postaci de-

mencji pojawiają się problemy z trafi eniem 
do domu z gubieniem przedmiotów a nawet 
nieradzenie sobie z podstawowymi czynno-
ściami jak ubieranie, jedzenie, czynności 
higieniczne. Na tym etapie chory wymaga 
pomocy osoby drugiej. Złożoności problemu 
dodaje fakt, że demencja starcza i depresja 
mogą wystepować równolegle. W CZOG 
mamy dużo starszych pacjentów. Stworzy-
liśmy nawet przed prawie 20 laty specjalne 
krople, które nazwaliśmy kroplami geria-
trycznymi czyli przeznaczanymi dla osób 
starszych, nazwa handlowa tych kropli to 
Cardiobonisol. Stosujemy je standardowo, 
jeżeli widzimy u starszego pacjenta zabu-
rzenia pamięci lub inne objawy demencji 
starczej. Dołączamy do nich prawie zawsze 
Memobon, a jeżeli chory ma dodatkowo za-
burzenia nastroju typu depresyjnego to da-
jemy Depribon. Czasami u chorych, którzy 
są agresywni, nerwowi lub mają problemy 
z zasypianiem sugerujemy stosowanie Ner-
wobonu i Nerwobonisolu. Jeżeli zaintereso-
wał Państwa ten artykuł warto przeczytać 
podobny na stronie www.bonimed.pl „Czy to 
choroba Alzheimera?”, gdzie podajemy róż-
nicowanie pogorszenia pamięci związanego 
z wiekiem z chorobą Alzheimera.

 Zaburzenia pamięci 
czy depresja?
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MEMOBON – poprawia ukrwienie mózgu, pamięć 
i koncentrację, łagodzi zawroty głowy i szumy 
uszne. Preparat wpływa na utrzymanie prawidłowej 
witalności i prawidłowego poziomu cukru we krwi.



Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza odpowiada 

na pytania pacjentów
Kilka razy w ostatnich 2 latach miałem atak 
kolki nerkowej. Czy są jakieś zioła, które zabez-
pieczą mnie przed tą bolesna chorobą.
Szanowny Panie, po pierwsze należy pamię-
tać o tym, że musi Pan dużo pić, najlepiej 
do tego nadaje się woda mineralna a jeszcze 
lepiej napary ziołowe. W naszym Centrum 
Ziołolecznictwa najczęściej stosujemy w ka-
micy nerkowej mieszankę Nefrobonisan. 
Zalecamy w leczeniu kamicy 2-3 x dziennie 
napar z jednej saszetki, a w profi laktyce na-
par z jednej saszetki raz dziennie. U osób 
nietolerujących parzenia ziół polecamy 
krople Nefrobonisol 1 łyżeczkę rozpuszczo-
ną w szklance wody raz dziennie. Ponadto 
chorzy najczęściej przyjmują raz dziennie 
2 kapsułki Urobonu. Leczenie zalecamy na 
3 tygodnie, potem tydzień przerwy i ponow-
ne 3 tygodnie. Takich 3-tygodniowych terapii 
można stosować więcej.

Mam 48 lat i zaczęły się u mnie zaburzenia 
okresu, zaczyna się już u mnie pewnie klimak-
terium. Wiedziałam, że jest to nieuniknione, 
ale nie spodziewałam się, że tak fatalnie na to 
zareaguje moja skóra. Porównałam moje zdję-
cie z tych wakacji i sprzed 2 lat i jestem przera-
żona. Zauważyłam przyspieszone tworzenie się 
zmarszczek. Ratunku!
Szanowna Pani, nie mamy dla pani dobrych 
wieści. Niestety brak estrogenów, które powo-
duje klimakterium sprawia, że skóra staje się 
cienka i narasta ilość zmarszczek. Aby zwol-
nić proces starzenia się skóry powinna Pani 
stosować 2 preparaty: po pierwsze Klimak-
tobon 1-2 kapsułki dziennie, który standar-
dowo stosujemy w klimakterium, po drugie 
dołączyć preparat Likobon, który poprawi 
gęstość skóry i wzmocni jej włókna kolageno-
we oraz zadziała antyoksydacyjnie. Trzecim 
preparatem, który czasem stosujemy w celu 
opóźnienia procesu starzenia się skóry jest 
OrganicKrzem działający odtruwająco i silnie 
wzmacnia wspomniane już włókna kolagenu.

Od kilku lat leczę się bez efektu na zawroty gło-
wy i szumy w uszach. Lekarz neurolog zrobił mi 
zdjęcie kręgosłupa szyjnego i powiedział, że jest 

za prosty i to jest przyczyną zawrotów i muszę 
się do tego przyzwyczaić. Czy to możliwe? 
Szanowna Pani, tak to możliwe, zbyt prosty 
kręgosłup szyjny to częsta przyczyna tych do-
legliwości, ale jest metoda, którą można bar-
dzo skutecznie leczyć zawroty głowy, szumy 
uszne a także bóle szyi i głowy wynikłe ze zbyt 
prostego kręgosłupa szyjnego. To połączenie 
terapii manualnej i preparatów ziołowych po 
szczegóły odsyłam Panią na stronę interne-
tową www.bonimed.pl i artykuł Dyslordoza 
szyjna a zaburzenia neurowegetatywne.
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WE WRZEŚNIU ukaże się wyjątkowa pozycja pt.

Autorami książki są
lek. med. Krzysztof Błecha

z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza
i profesor Iwona Wawer z Uniwersytetu

Medycznego w Warszawie.
W książce znajdą Państwo mnóstwo 
informacji o tym jak nie zachorować

i jak leczyć się używając ziół i żywności.

UWAGA CZYTELNICY 
ZIÓŁ DLA ZDROWIA!

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA

I FITOTERAPIA
Rola suplementów diety, 
dietetycznych środków 

spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, 
żywności funkcjonalnej oraz 

leków roślinnych

Krzysztof Błecha, Iwona Wawer



Leczenie łuszczycy w Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza, od-
kryliśmy przypadkiem, a w zasadzie 

przyczynili się do tego lekarze z Kliniki 
Dermatologii Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku. Właśnie tam testowaliśmy 
terapeutyczne działanie Bonidermu (Poma-
dy Ojca Grzegorza). Zleciliśmy klinice zba-
danie skuteczności tego preparatu w trądzi-
ku pospolitym i alergii oraz w łojotokowym 
zapaleniu skóry. Jakie było nasze zdziwienie, 
gdy po miesiącu dostaliśmy raport z tych ba-
dań, w których to Pan Profesor Niczyporuk 
napisał, iż produkt ten wykazuje skuteczność 
terapeutyczną nie tylko w trądziku, alergii, 
czy łojotoku, ale także łagodzi objawy łusz-
czycy, pęcherzycy łojotokowej i rybiej łuski.

Zapytaliśmy wtedy Pana profesora jak 
to się stało, że testowali Boniderm również 
w tym kierunku a on odpowiedział: „Jeżeli 
widzę, że preparat działa pozytywnie w aler-
gii, trądziku i chorobach łojotokowych po-
stanowiłem sprawdzić go również w innych 
schorzeniach i okazało się, że jest również 
skuteczny. Badania o których wspomina-
my miały miejsce w początku lat 90-tych. 
Z czasem z praktyki naszego Centrum Zio-
łolecznictwa wyniknęło, że do działania 
preparatami zewnętrznymi należy dołączyć 
w przypadku chorób skóry także leki zioło-
we o działaniu odtruwającym takie jak: sty-
mulujący nerki Nefrobonisol i stymulujący 
wątrobę oraz prace przewodu pokarmowego 
Gastrobonisol (Krople klasztorne O. Grze-
gorza). Oba te leki stosuje się raz dziennie 
1 łyżeczkę przed jedzeniem oczywiście ra-
zem z preparatem Boniderm 1-2 x dziennie, 
a czasami też z kremem Dermobon.

Terapia łuszczycy 
ziołami

Ojca Grzegorza
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TAJEMNICZE
MUMIO

Mumio jest substancją w pełni natu-
ralną pozyskiwaną w niedostęp-
nych górach środkowej Azji na wy-

sokości 2000 – 5000 m. Pomimo trudności w 
pozyskaniu, ludzie zdobywają tą substancję 
dla jej niezwykłych własności prozdrowot-
nych. Stosowanie Mumio zaleca Tradycyjna 
Medycyna Chińska i tybetańska. Stosował ją 
także Awicenna – słynny starożytny arabski 
lekarz. Arystoteles zalecał ją przy dolegliwo-
ściach neurologicznych, nawet w paraliżu i w 
epilepsji. Od kilku tysięcy lat była używana 
do leczenia przez ludy Persji i Syberii. Pocho-
dzenie tej substancji nie jest znane. Uważa 
się, że są to przetworzone w skałach szczątki 
organiczne (roślinne i zwierzęce), które pod-
legały przemianom przez tysiące, a może mi-
liony lat i w pewnych warunkach wypływają 
na zewnątrz przez naturalne szczeliny oraz 
pory skalne. W postaci maści stosowano ją 
do leczenia złamań kości, zwichnięć stawów, 
nerwobóli, a także w chorobie reumatycznej. 
Przyspieszała leczenie alergicznych i rop-
nych chorób skóry (w tym infekcje gronkow-
cem złocistym).

Działanie Mumio na organizm ludz-
ki nie jest do końca znane, ze względu na 
bogaty skład chemiczny. Mumio zawiera: 
składniki archaicznych roślin, aminokwasy 
(glutamina, glicyna, fenylolalanina, lizyna, 
seryna, tyramina, walina, tyrozyna, kwas 
aspargainowy, histydyna, prolina, metioni-
na), polifenole, alkaloidy, 
biopierwiastki (żelazo, 

miedź, nikiel, kobalt, chrom, potas, magnez, 
mangan, cynk, stront, fl uor, jod, glin, selen, 
siarka, tytan, wanad), witaminy (B, C, P, K), 
fosfolipidy, sterydy naturalne, olejki eterycz-
ne, terpeny. 

Większość autorów uważa, że ta substan-
cja stymuluje układ odpornościowy, przy-
spiesza proces gojenia się i regeneracji tka-
nek. Wykazuje także działanie adaptogenne 
czyli ułatwia przystosowanie organizmu do 
trudnych warunków środowiskowych. Mu-
mio ma ponadto działanie przeciwzapalne, 
antyseptycznie i przeciwalergiczne.

Oprócz dobroczynnych działań przy sto-
sowaniu zewnętrznym wykorzystywanych w 
maści posiada ona prozdrowotne właściwości 
w przypadku wrzodów żołądka i dwunast-
nicy oraz stanach zapalnych przewodu po-
karmowego. W tym celu stosuje się Mumio 
doustnie jako suplement diety, który można 
nabyć m.in. w aptekach rosyjskich i innych 
krajów byłego Związku Radzieckiego.

Badania kliniczne co do bezpieczeństwa 
stosowania prowadzili naukowcy rosyjscy 
przez kilkadziesiąt lat, testując oczyszczony 
ekstrakt z Mumio zarówno na zwierzętach 
jak i na ludziach. Stwierdzili oni w wyniku 
badań, iż Mumio nie wykazywało działania 
niepożądanego i szkodliwego nawet w przy-
padku zastosowania dawek dużo wyższych 
od zwykle zalecanych.



Do nabycia: apteki i zielarnie w całym kraju lub sprzedaż wysyłkowa:
tel. 33 861 86 71, 0 602 214 616, BONIMED Żywiec, ul. Stawowa 23, www.bonimed.pl
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Wzmacnia serce,
reguluje ciśnienie

Cardiobonisol lub 
Cardiobonisan (2-3 x dz.) + 

Cardiobon (1 x dz.)

Żylaki, pajączki, 
hemoroidy

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

Zawroty głowy, 
szumy uszne, 

zaburzenia pamięci

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

Niskie ciśnienie, 
senność Activbon (2 x 1-2 kaps. dz.) 
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w
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Nerwica, 
bezsenność

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

Sedabon (1-2 x dz.)

Nastroje 
depresyjne Depribon (1-2 x dz.)
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Przeziębienie, 
zapalenie oskrzeli

Pulmobonisan + Pectobonisol 
lub Pulmobon + Pectobon 

Astma oskrzelowa Pectobonisol + Alerbon

Katar sienny Alerbon (3 x dz. 1 kaps.)

Opryszczka Apibon krem (co 1 godz. 
do ustąpienia dolegliwości)

Ból gardła Anginbon (3-5 x dz.)

Bóle kostne w grypie Grypobon (1-2 kaps. doraźnie)

Poprawa 
odporności

Apibon (3 x dz.) + 
Immunobon (2 x dz.)

U
kł

ad
 p

o
ka

rm
o

w
y

Kamica żółciowa, 
niestrawność

Gastrobonisol + 
Gastrobon (1-3 x dz.)

Refluks żołądkowo-
przełykowy

Gastrobonisan + Gastrobon 
lub Gastrobonisol (1-3 x dz.)

Stany zapalne 
i wrzody żołądka 

i dwunastnicy

Gastrobonisan 
i Apibon (1-3 x dz.)

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

Jelito drażliwe Gastrobonisol + Gastrobon 
Depribon lub Nerwobonisol

Nadwaga Adipobonisan + 
Chitobon (1-3 x dz.)

Pasożyty jelitowe Vernikabon (2 x dz. 2 łyżeczki)

Alergia pokarmowa Bobonisan + Alerbon

Regeneracja 
wątroby Hepatobon + Apibon (1-3 x dz.)

U
. m
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Infekcje dróg 
moczowych, kamica 

nerkowa

Nefrobonisol lub 
Nefrobonisan (1-3 x dz.) + 

Urobon (1-3 x dz.)

Dna moczanowa Nefrobonisol + 
Bonimel Vita-C

Przerost prostaty Prostatobon + 
Apibon (2 x dz.)

Zaburzenia 
witalności

Prostatobon + Memobon 
(2 x dz.)

S
ta

w
y Bóle stawów 

i kręgosłupa

Balsam kręgowy lub 
Reumobonisol + Artrobon 

(1-3 x dz.)

Osteoporoza OrganicKrzem (1 x dz.)

S
kó

ra

Wzmocnienie 
włosów, 

ujędrnienie skóry

Dermobon + 
Likobon (1-3 x dz.) + 

OrganicKrzem

Cellulit Adipobon mono + 
Likobon (1-2 x dz.)

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

Objawy skórne alergii Boniderm + Dermobon 
krem, doustnie Alerbon

Łuszczyca
Boniderm – zewnętrznie 

Gastrobonisol + 
Nefrobonisol - doustnie

Grzybica Apibon krem – zewnętrznie
Apibon + Immunobon + 

In
ne

Regulacja poziomu 
cukru

Glukobonisan + 
Memobon lub 

Ginsengbon (1-2 x dz.)

Ochrona siatkówki 
oka w cukrzycy, 

nadciśnieniu tęt., 
jaskrze, zaćmie i AMD

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

Klimakterium Klimaktobon (2 x dz.)

Odtruwanie organizmu 
z toksyn (alkohol, 

nikotyna, leki)

Nefrobonisol + 
Hepatobon + Vitalbon 

(1-2 x dz.)

Nowotwory – 
pomocniczo wraz z za-

lecanym leczeniem!

Nefrobonisol + Hepatobon 
ponadto: Apibon, Vitalbon, 

Alerbon


