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Ziołowy Pogromca
C holesterolu 

Serdecznie zapraszamy Państwa na nasz fanpage Zioła dla Zdrowia 
www.facebook.com/ZiolaDlaZdrowia, gdzie znajdą Państwo ciekawostki na 
temat ziołolecznictwa i zdrowego stylu życia.

Często spotykamy się z pytaniami, czy można zastąpić zioła, syntetycznymi lekami obniżają-

cymi poziom cholesterolu (statynami), które zapisał lekarz? Stosowanie statyn jest w bardzo 

wielu chorobach standardowym postępowaniem leczniczym i nie zapisanie przez lekarza 

takiego leku, np. w przypadku choroby wieńcowej, czy cukrzycy, wiązałoby się z ryzykiem postępo-

wania wbrew „obowiązującym” regułom.

Mogłoby to nawet nieść dla takiego lekarza następstwa prawne. Lekarze są często ograniczeni 

w wolności wyboru leków przez tzw. standardy leczenia. Celem stosowania statyn jest obniżenie po-

ziomu cholesterolu. Można to osiągnąć poprzez np. zażywanie samych statyn w wysokich dawkach 

lub też stosowanie preparatów ziołowych i statyn, np. zamiast 40 mg statyny zażyć 20 mg, dodając 

do tego właściwy preparat ziołowy. Osiągnąć można wtedy cel terapeutyczny (obniżenie poziomu 

cholesterolu) z  jednoczesnym zmniejszeniem prawdopodobieństwa 

uszkodzeń mięśni wątroby, czy trzustki. Dawka statyny będzie wte-

dy niższa, a co za tym idzie mniejsze będzie prawdopodobieństwo 

działań niepożądanych. Z naszych obserwacji wynika, że stosowanie 

preparatu Lipobon (ekstrakt z karczocha i miłorzębu japońskiego) 

redukuje poziom cholesterolu LDL o  ok. 20% zwiększając jedno-

cześnie poziom frakcji HDL cholesterolu. Rekomendowanym przez 

nas sposobem obniżenia wysokiego poziomu cholesterolu jest sto-

sowanie statyny w niskiej (czyt. bezpieczniejszej) dawce i Lipobonu 

2-3 x dz. 1 kaps. Zaznaczyć należy, że Lipobon ma w swoim skła-

dzie ekstrakt z karczocha, który wykazuje m.in. działanie ochronne 

w  stosunku do miąższu wątroby. Sugerujemy jednak, aby każdą 

zmianę terapii konsultować ze swoim lekarzem.



Z   danych naukowych wynika, że czynniki die-
tetyczne stanowią 1/3 wszystkich czynników 
środowiskowych odpowiedzialnych za powsta-

wanie chorób nowotworowych. 
Dieta ma wpływ przede wszystkim na początko-

wy okres rozwoju nowotworów. Jednak pojawia się 
coraz więcej doniesień o działaniu roślin także w okre-
sie już rozwiniętej choroby.

Instytut Żywności i Żywienia w publikacji „Nowo-
twory złośliwe. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania” 
autorstwa prof. Mirosława Jarosza określił najważniej-
sze czynniki żywieniowe zmniejszające ryzyko rozwoju 
nowotworów złośliwych. Działanie takie wykazują nie-
które rośliny. Zmniejszają one częstotliwość występo-
wania mutacji, które mają prowadzić do powstawania 
raka. Jeśli jednak zmiany nowotworowe już się poja-
wią to hamują ich rozwój. 

Większą nadzieję w  profilaktyce chorób nowo-
tworowych należy wiązać ze stosowaniem ekstraktów 
roślinnych, zawierających bogactwo prozdrowotnych 
składników niż z  pojedynczymi substancjami aktyw-
nymi takimi jak np. witaminy C, E, czy beta-karoten. 
Antymutagenne własności aronii wyka-
zano w badaniach naukowych. Zbadano 
także preparaty z winogron i borówki 
czarnej. Wszystkie ekstrakty hamowa-
ły wzrost komórek nowotworowych, ale 
najsilniejszy okazał się ekstrakt z owo-
ców aronii! Przetestowano ekstrakty 
z borówki amerykańskiej, borówki 
czarnej, żurawiny, owoców czarne-
go bzu, truskawek. Każdy z ekstrak-
tów jagodowych hamował wytwarzanie 
przez nowotwory naczyń krwionośnych, 
co hamowało ich wzrost. Z kolei reswe-

Potencjał 
przeciwnowotworowy roślin

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

ratrol (składnik czerwonego wina), wywoływał śmierć 
komórek raka wątroby, a połączenie go z radioterapią 
sprawiło, że komórki raka trzustki ginęły szybciej niż 
przy samej radioterapii.

Kolejną rośliną o obiecujących własnościach jest 
czarnuszka siewna. Udowodniono w  badaniach 
na myszach, że pod jej wpływem guzy nowotworowe 
trzustki wyraźnie się zmniejszyły w  ponad 2/3 przy-
padków.

Czarna huba (Inonotus obliquus), a dokładnie 
jej wyciąg wodny, hamował wzrost komórek raka 
wątrobowo-komórkowego. Efekt cytotoksyczny wod-
nych ekstraktów wykazano na ludzkich komórkach 
raka szyjki macicy w badaniach in vitro. Stwierdzo-
no, że hamował on wzrost komórek nowotworowych. 
Tarczyca bajkalska w  badaniach na komórkach 
nowotworowych wykazała silne zahamowanie wzro-
stu raka płaskonabłonkowego, raka wątroby, raka 
gruczołu krokowego, raka okrężnicy. 

Podsumowując należy stwierdzić, że badania 
przeprowadzone na opisanych roślinach, dają obie-
cujące wyniki jeżeli chodzi o  profilaktykę i  leczenie 

choroby nowotworowej. Należy jednak 
przeprowadzić dalsze obserwacje za-
równo na zwierzętach, a także dokonać 
badań klinicznych u ludzi.

Korzystając z  badań naukowych, 
naszego doświadczenia i  wiedzy prof. 
Aleksandra Ożarowskiego, stworzyli-
śmy przed kilkoma laty preparat Bo-
fonginn kompleks, który zalecany 
jest do spożycia osobom zagrożonym 
chorobami nowotworowymi oraz po-
mocniczo wraz ze standardowym le-
czeniem u osób chorych na raka.
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Często spotkać się można z zarzutem, w stosun-
ku do ziół, że „nie ma badań potwierdzających 
skuteczności ich działania”. Jest to fałszywy 

sąd. Prezentujemy dwa przykłady badań klinicznych 
oleju z  czarnuszki, z  którego wytwarza się Alerbon. 
Preparat ten skutecznie radzi sobie z alergią, np. kata-
rem siennym, astmą, alergią skórną i pokarmową.

Wykonano badanie skuteczności oleju z  czar-
nuszki w  leczeniu chorób alergicznych. Pacjentów 
podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmowa-
ła 63 pacjentów w wieku 6–17 lat z   katarem aler-
gicznym, objawami astmy oskrzelowej i egzemy ato-
powej. Otrzymywali oni olej z czarnuszki (3 x dz. po 
1 kaps. 500 mg przez 8 tyg.). Druga grupa składała 
się z 49 pacjentów w wieku 6–15 lat z objawami kata-
ru alergicznego, astmy, egzemami, którzy otrzymywali 
olej 3 x dz. po 2 kaps. przez 6–8 tyg. W okresie le-
czenia olejem istotnie poprawiały się kliniczne objawy 
choroby (u 80% dzieci z I i II grupy badanej zmniejszał 
się katar, złagodzeniu ulegały objawy astmy). Wynika 
z tego, iż optymalną dawką do spożycia w tej grupie 
wiekowej jest dawka 3 x dziennie po 500 mg oleju. 

Drugie badanie to porównanie skuteczności leku 
przeciwhistaminowego (cetyryzyny) z nasionami czar-
nuszki, w  leczeniu sezonowego alergicznego nieżytu 
nosa. Badanie porównawcze stosowania cetyryzyny 
wykonano na Katedrze Farmakologii na Uniwersyte-
cie Medycznym Jamshoro w Pakistanie oraz na Uni-
wersytecie w Karaczi w Pakistanie. Badanie przepro-

wadzone było na 40 osobach chorych na sezonowy 
alergiczny nieżyt nosa. Pierwsza grupa otrzymywała 
cetyryzynę w  dawce 10 mg/dobę, a  druga grupa 
250 mg czarnuszki siewnej. Wyniki podawania czar-
nuszki i cetyryzyny były takie same. Jednak grupa 
zażywająca cetyryzynę miała więcej negatywnych 
objawów, np. senność. 

Obserwacje pacjentów w  Centrum Ziołolecznic-
twa Ojca Grzegorza, u których podawano preparat za-
wierający 500 mg oleju z nasion czarnuszki (Alerbon), 
pokrywają się w pełni z zaprezentowanymi badaniami. 
Po wystąpieniu poprawy w ciągu kilku dni przyjmowa-
nia preparatu, zaleconą dawkę można zmniejszyć do 
2, a czasami do 1 kapsułki dziennie.

 To zaskakująco skuteczne działanie oleju z czar-
nuszki wynika z  jej unikalnych własności, które po-
twierdzają badania naukowe. Hamował on uwalnianie 
histaminy, działał przeciwzapalnie, hamował kurczli-
wość mięśni tchawicy i  jelit oraz łagodził reakcję za-
palną w drogach oddechowych.

Warunkiem skuteczności stosowania oleju 
z czarnuszki (tłoczonego na zimno) jest przyjmowanie 
go w  postaci hermetycznie zamkniętej kapsułki, co 
zapobiega ulatnianiu się olejku eterycznego. 

Osoby zainteresowane większą ilością informacji 
zapraszamy na stronę www.bonimed.pl do artykułu 
„Czarnuszka nadzieją dla alergików” lub polecamy 
wyszukać w serwisie YouTube film pod tym samym 
tytułem.

Alerbon z olejem z czarnuszki 
nadzieją dla alergików
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Łupieżu doświadczamy dość powszechnie. Jest 
to choroba o  niezwykle częstych nawrotach. 
Zastanowić można by się było, dlaczego tak 

często wraca do nas to nieprzyjemne schorzenie. 
Przyczyną nawrotów łupieżu jest specyficzny grzyb 
malasesia globosa, który namnaża się na skórze gło-
wy. Jeżeli zaatakujemy go antybiotykiem np. obecnym 
w  szamponie, ginie na jakiś czas, ale gdy przesta-
niemy stosować szampon z  antybiotykiem, choroba 
powraca. Jak wiemy antybiotyki obniżają naszą od-
porność. Gdy skończymy ich podawanie łupież poja-
wia się ponownie, ponieważ ma ku temu znakomite 
warunki jakim jest niska odporność organizmu. Roz-
wiązaniem tej sytuacji jest wzmocnienie odporności, 
gdyż wtedy nie powróci tak łatwo. W tym celu pole-
camy stosować Apibon 3 x dz. 1 kaps. przez 1 mie-
siąc oraz Immunobon – 7 dni następnie 3 tygodnie 
przerwy i  kolejne 7 dni. Jak wynika z doniesień na-

ukowych korzystną stymulację odporności w leczeniu 
łupieżu uzyskuje się także poprzez stosowanie bakterii 
probiotycznych. Dlatego zalecamy naszym pacjentom 
przy obniżonej odporności stosowanie preparatu Re-
gulobon 2 x dz. 1 łyżeczka rozpuszczona w jogurcie 
naturalnym przez 4-5 tygodni. Zewnętrznie korzystnie 
oddziaływuje wcieranie w głowę po uprzednim umyciu 
jej szamponem, preparatu Boniderm, który po 3 mi-
nutach trzeba spłukać wodą.

• Trądzik
• Alergia skórna
• Skóra łojotokowa
• Łuszczyca
• Łupież

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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O tyłość to dla społeczeństwa XXI wieku podsta-
wowy problem zdrowotny. Uzasadnione zatem 
jest pytanie: dlaczego tyjemy? Tyjemy dlatego, 

że mamy organizm człowieka pierwotnego, który ma 
nieograniczoną możliwość dostępu do pokarmu. 

W  szczegółach wygląda to w  następujący spo-
sób. Człowiek pierwotny jadł wtedy, kiedy udało mu 
się zdobyć pokarm (znaleźć go lub upolować jakieś 
zwierzę). Kiedy nie miał szczęścia w polowaniu po pro-
stu głodował. Dlatego jego organizm przyzwyczaił się 
do sytuacji stałego zagrożenia niedożywieniem. 

W okresie dobrobytu organizm musiał zbudować 
sobie odpowiednie zapasy pod postacią tkanki tłusz-
czowej, które przydawały się w okresie niedoboru. 

Dlatego jak był urodzaj to gromadził, a  jak był 
głód to korzystał z zapasów. Sprawa ta wydaje się być 
dość jasna, zwłaszcza dla Pań, które robią zapasy na 
zimę i lubią mieć coś na wszelki wypadek w spiżarni. 

Nasz organizm od czasów człowieka pierwotnego 
się nie zmienił. Ale zmieniła się sytuacja z dostępno-
ścią żywności. Dla ludzi zachodu, gdzie głównie wy-
stępuje otyłość, pokarm jest powszechnie dostępny, 
ale nasz organizm tego nie wie. Funkcjonuje na pod-
stawie wzorców żywieniowych wypracowanych przed 
tysiącami lat.

 Więc, gdy dostarczamy mu za dużo, zwłaszcza 
łatwych do przerobienia w tkankę tłuszczową cukrów 
prostych, zrobi z nich zapasy, ponieważ jest zapobie-
gliwy i  troszczy się o swoją przyszłość. Jest bowiem 
pewien, że w końcu przyjdzie głód i zużyje zapasy. 

Dla naszego organizmu „oponki” wokół tali to nie 
wada, ale zaleta bo oznaczają one pełną spiżarnię. 

Podsumowując, wiemy dlaczego tyjemy. Ale, czy 
wiemy jak zlikwidować coś co nasz zapobiegliwy orga-
nizm zgromadził? Aby poznać odpowiedź na to nurtujące 
pytanie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony inter-
netowej www.bonimed.pl i  zapoznania się z artykułem 
„Schudnij z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza”. 

Przedstawiamy w  skrócie podstawowe zasady 
skutecznego i bezpiecznego odchudzania:

Dlaczego tyjemy?

•  Posiłki powinny być konsumowane 5-6 x dziennie, aby 
organizm nie odniósł wrażenia, że pokarmu brakuje,

•  Nie „opuszczać” posiłków, nie robić głodówek, jeść 
obfite śniadania i możliwie mało obfite kolacje,

•  Regulobon (preparat błonnikowy) 1-2 łyżeczki, 1-2 x 
dziennie z jogurtem (jako jeden z 5-6 posiłków),

•  Redukcja potraw zawierających dużo tłuszczy zwie-
rzęcych,

•  Chitobon 2-3 x dziennie 3 kaps. przed pokarmami 
zawierającymi tłuszcze,

•  Spożywanie produktów o niskim indeksie glikemicz-
nym, czyli takich, których spożycie nie powoduje 
szybkiego zwiększania się poziomu glukozy w suro-
wicy krwi. Eliminacja cukrów prostych,

• Adipobonisan 1-3 x dz. przed jedzeniem cukrów.

Kluczem do sukcesu jest zasada: Nasz organizm 
nie może się „zorientować”, że chcemy pozba-
wić go tkanki tłuszczowej, czyli jego „spiżarni”.

Wysiłek fizyczny powinien być wykonywany co 
najmniej 3 x w  tygodniu przez 30-90 minut. Ważne 
jest, aby tętno w czasie wysiłku utrzymywało się w za-
kresie nieco powyżej 65% tętna maksymalnego HR 
max.

HR max u mężczyzn 220-wiek

HR max u kobiet 226-wiek

np. mężczyzna lat 50, 220-50=170, czyli HR max =170
65% ze 170 ≈ 110 – tętno dla mężczyzny (kobiety 115),

np. 60 letni mężczyzna tętno 105, kobieta 110

Można też wykorzystać zasadę: mów i  chodź. 
Odpowiedni wysiłek do „spalania” tkanki tłuszczowej, 
to taki który umożliwia nam w miarę swobodną roz-
mowę. Nie możemy się w  czasie jego wykonywania 
bardzo zmęczyć. Musi to być wysiłek tlenowy.
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Zioła chronią siat-
kówkę oka przed 
promieniami 
słonecznymi

Lato to niebezpieczny okres dla naszych oczu, 
zwłaszcza tyczy się to osób starszych, w szcze-
gólności kobiet. Ktoś może zapytać, dlaczego? 

Przyczyną są promienie słoneczne. Mogą one uszko-
dzić siatkówkę oka, a  zwłaszcza jej newralgiczną 
część, jaką jest plamka żółta. Poza zaleceniem uży-
wania okularów słonecznych zachęcamy do stoso-
wania preparatów ziołowych działających ochronnie 
na siatkówkę i  plamkę żółtą. Takim preparatem jest 
Oculobon, który ma w swoim składzie m.in. zeaksan-
tynę, luteinę, ekstrakt z czarnych borówek oraz zestaw 
witamin i minerałów. Poprawia on ostrość widzenia po 
zmierzchu i u osób starszych. 

Oculobon jest szczególnie zalecany w  profilak-
tyce uszkodzeń siatkówki w  przypadku cukrzycy, 
nadciśnienia tętniczego i w profilaktyce AMD. Chroni 
także oczy przed szkodliwym promieniowaniem ekra-
nu komputera. Osoby pragnące ochronić swoje oczy 
przed promieniami słonecznymi powinny pamiętać 
o  wzbogaceniu swej diety w  szpinak, olej lniany – 
mają one prozdrowotne działanie na siatkówkę oka.

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 ®®®
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Z ioła mają długą tradycję stosowania w chorobach 
stawów. W dobie informacji o  toksycznym dzia-
łaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych, 

preparaty ziołowe uzyskują nowe pole działania. Szcze-
gólnie dobrze sprawdzają się w leczeniu osób starszych. 
To oni właśnie są bardziej narażeni na działania niepo-
żądane, które niesie ze sobą stosowanie leków synte-
tycznych. Rola ziół rośnie też dlatego, że przekonują się 
do nich lekarze. Ich przekonanie wynika z  coraz licz-
niejszych badań klinicznych substancji roślinnych po-
twierdzających ich skuteczność. Stosowany w naszym 
Centrum Ziołolecznictwa preparat Artrobon zawiera 
w  swoim składzie dwie substancje o  udokumentowa-
nym naukowo działaniu prozdrowotnym. Jedną z  nich 
jest ekstrakt z korzenia hakorośli. Posiada on 10 badań 
klinicznych wysokiej jakości potwierdzających fakt, że 
zmniejsza dolegliwości bólowe. Poza tym stwierdzono 
w nich, że jest on bezpieczny w stosowaniu. O korzeniu 
hakorośli czytamy zarówno w podręcznikach akademic-
kich jak i w międzynarodowych monografiach opisują-
cych rośliny lecznicze. Znajdujemy tam informacje, iż 
działa on przeciwzapalnie, przeciwbólowo, co zwiększa 
ruchomość stawów, zmniejsza ich sztywność, a także 
hamuje niszczenie chrząstki stawowej. Ponadto pobu-
dza do pracy układ limfatyczny, co zmniejsza obrzęki 
i  wykazuje działanie ogólnie odtruwające. Ekstrakt 
z korzenia hakorośli łączymy z siarczanem glukozaminy, 

Rośliny a choroby stawówRośliny a choroby stawów
który działa ochronnie na chrząstki stawowe i stymulu-
je syntezę kolagenu. Jest on stosowany w najczęściej 
zalecanej przez naukowców dawce 1,5  g dziennie. 
Połączenie ekstraktu z hakorośli oraz glukozaminy ma 
zastosowanie nie tylko u ludzi. Takiego zestawienia czę-
sto używają lekarze weterynarii w przypadku zwyrod-
nienia stawów u dużych psów, np. labradorów. Jest to 
połączenie dwóch substancji leczniczych, po pierwsze 
bardzo korzystne a po drugie dobrze tolerowane przez 
psy. Należy zaznaczyć, że nasi czworonożni przyjaciele 
mają o wiele więcej działań niepożądanych po lekach 
przeciwzapalnych niż ludzie. 

Osoby chorujące na choroby stawów powinny pa-
miętać o  uzupełnieniu diety w  takie substancje proz-
drowotne, jak np. korzeń imbiru, olej z wiesiołka, olej 
lniany bogaty w kwasy omega-3. A taka dieta umożliwia 
zmniejszenie dawek leków przeciwzapalnych. Także oli-
wa z oliwek jest produktem korzystnym u osób z cho-
robami reumatoidalnymi. Należy podkreślić, że w przy-
padku chorób stawów i  kręgosłupa najlepsze efekty 
uzyskuje się przez właściwą rehabilitację, zwłaszcza 
z  użyciem technik terapii manualnej. Praktykujemy te 
metody w naszym centrum od prawie 30 lat z dużym 
powodzeniem. Szczegóły dotyczące pracy Centrum Zio-
łolecznictwa O. Grzegorza znajdą Państwo na stronie 
14 stronie naszego kwartalnika.

Sanatorium Ustroń to pierwsze 
w Polsce sanatorium, które obok 
standardowego leczenia oferuje 

kuracjuszom terapię ziołami 
według zaleceń Centrum 
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Ustroń, ul. Szpitalna 15

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

Ośrodek TULIPAN
Ustroń, ul. Szpitalna 21

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

www.sanatorium-ustron.pl

Pobyty sanatoryjne
bez skierowania

z kuracją ziołową
Ojca Grzegorza Sroki



W   2009 roku Szwedzka Akademia Nauk 
przyznała 3 naukowcom nagrodę Nobla 
w dziedzinie fizjologii i medycyny. Nagrodę 

tę otrzymali za odkrycie, że końcówki chromosomów 
chronione są przez struktury o nazwie telomery oraz za 
odkrycie enzymu telomerazy. Jak ustalili laureaci, za-
daniem telomerów jest ochrona nici DNA przed uszko-
dzeniem. Natomiast telomeraza jest enzymem, który 
ma za zadanie odbudowywanie nici DNA stanowiącej 
telomer. Jakie praktyczne zastosowanie ma to odkry-
cie dla ludzkości, że zasługuje na nagrodę Nobla? Te-
lomery stanowią swoistego rodzaju zegar biologiczny. 
Prawie każda komórka istniejąca w  naszym organi-
zmie dzieli się w ciągu całego życia ok. 50-60 razy. 
Przy każdym kolejnym podziale traci część ochronnej 
telomerowej czapeczki. Kiedy telomery są zbyt krótkie, 
aby chronić zawarte w chromosomie DNA, komórka 
przestaje się dzielić i  zaczyna się starzeć, a  potem 
obumierać. Niektórzy naukowcy przyrównują telomery 
do plastykowych końcówek sznurowadeł, które dba-
ją o to aby się ono nie wystrzępiło. Od kilkunastu lat 
szuka się sposobu, aby wydłużyć „dobudować” telo-
mery. Ponieważ długie telomery umożliwiają więcej 
niż 50-60 podziałów. Daje to komórce dłuższe życie 
i późniejsze przejście w okres starzenia się. Dopiero 
w ostatnich latach udało się znaleźć sposób na odbu-

dowanie telomerów. Okazało się, że po 2 miesięcznej 
kuracji z zastosowaniem kremu z dodatkiem znanego 
od 3 tysięcy lat zioła, tarczyca bajkalska, skóra wyglą-
da tak jakby była o 10 lat młodsza. Przyczyną tego zja-
wiska jest właśnie to, że komórki, które były w okresie 
starzenia się zwanego okresem senescencji, ponow-
nie zaczęły się dzielić. Stało się tak, gdyż wydłużeniu 

uległy ich ochronne czapeczki, telomery. Potwierdzo-
no to także w badaniach przeprowadzonych in vitro na 
komórkach tkanki łącznej fibroblastach. Fibroblasty 
pod wpływem tarczycy bajkalskiej uzyskały zdolność 
do dodatkowych 5 podziałów, czyli mówiąc krótko od-
młodniały o 10 lat, ponieważ w ciągu ostatnich 10 lat 
komórki dokonują 5 podziałów.

Telomer system Bell Visage – 
oparty o badania naukowe

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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TeLOmer sysTem BeLL Visage 
Absolutnie innowacyjna formuła:
- odmładzająca - skóra  o 10 lat młodsza
- zwiększająca elastyczność skóry - poprawa o 12,5%
- redukująca zmarszczki o 13%
- rozjaśniająca przebarwienia
- naturalnie chroniąca przed promieniami UV

Efekty widoczne już po 2 miesiącach stosowania!
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Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Chory na żylaki nie może zaśpiewać: „lato, lato 
wszędzie, zwariowało, oszalało moje serce”. 
On zaśpiewa: oszalały moje nogi, bo szale-

nie opuchły. Problem żylaków dotyczy częściej Pań 
niż Panów i  jest wprost proporcjonalny do poziomu 
upałów. Naczynia żylne są do tego stopnia wrażliwe 
na wzrost temperatury, że przy upałach zaleca się 
schładzanie nóg zimnym prysznicem. Czy istnieje ja-
kiś ziołowy sposób na przeciwdziałanie obrzękom nóg 
i poprawę funkcji żył? Korzystne efekty w profilaktyce 
żylaków i  obrzęków naczyniowych wywołuje stoso-
wanie Venobonu, który zawiera ekstrakty z  nasion 
kasztanowca i liści miłorzębu japońskiego. W sytuacji 
niewielkich dolegliwości wystarczy zażywać po jednej 
kapsułce dziennie. Przy zaostrzeniu zalecamy zwięk-
szenie tej ilości do 2 kapsułek dziennie. Sugerujemy 
także dołączyć do preparatu doustnego, Venobon 
krem i smarować nim żylaki 1-3 x dziennie. Takie ze-
stawienie z dużym prawdopodobieństwem przyniesie 
rezultaty i zapobiegnie tym przykrym dolegliwościom.

Żylaki nie 
lubią upałów

KLIMAKTOBON

PROSTATOBON
• przerost prostaty

• poprawa witalności

• uderzenia gorąca
• nadpotliwość

• nadmierna drażliwość

• poprawa witalności

• skóra naczynkowa
• pajączki naczyniowe 
• trądzik różowaty

• sucha i zniszczona skóra dłoni i stóp
• stany zapalne i podrażnienia skóry



W grudniu 2013 r. ukazała się wyjątkowa i dłu-
go oczekiwana pozycja pt. Ziołolecznictwo Ojca 
Grzegorza Sroki. Jest to historia życia słynne-
go zielarza zakonnego i jego porady. Książka 
ma formę wywiadu z Ojcem Grzegorzem, który 
przeprowadził jego bliski współpracownik lek. 
med. Krzysztof Błecha. Zawiera ponadto uni-
katowe koncepcje terapeutyczne stosowane od 
wielu lat w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grze-
gorza oraz wspomnienia osób, które spotkały na 
swej drodze tą niezwykłą postać. Zachęcamy do 
lektury. Książka liczy ponad 300 stron, kosztuje 
ok. 30 zł. i jest dostępna w sprzedaży wysyłko-
wej i w sieci księgarni Matras.

Wydaje się, że latem jesteśmy pozbawie-
ni możliwości zachorowania na jakby się 
wydawało typowo zimowe choroby. Jedną 

z  tych chorób jest zapalenie zatok. W  jaki sposób 
możemy nabawić się tej przykrej dolegliwości? Wi-
nowajcą jest klimatyzacja, zwłaszcza samochodowa, 
wiejąca chłodnym, orzeźwiającym, a  jednocześnie 
zdradzieckim powietrzem w  naszą twarz. Kiedy po-
konujemy czasami setki kilometrów siedząc w  przy-
jemnie schłodzonym samochodzie, nie zdajemy sobie 
sprawy, że ten chłód wywoła u nas chorobę. Różnice 
temperatur między zimnym wnętrzem samochodu, do 
którego wsiadamy, a otoczeniem sięgają nawet powy-
żej 20 stopni. Nasz organizm nie radzi sobie z takimi 
szokowymi zmianami i  reaguje zazwyczaj chorobą 
zatok. Dolegliwość ta często spotyka osoby z obniżo-
ną odpornością, które były np. w przeszłości leczone 
antybiotykami, bądź które żyją w permanentnym stre-
sie. Oba te czynniki obniżają naszą odporność a co za 
tym idzie usposabiają nas do choroby infekcyjnej. Jak 
ustrzec się przed chorobą i jak leczyć zapalenie zatok 
wywołane klimatyzacją? Jednym ze sposobów będzie 
wzmocnienie odporności. Znakomicie do tego celu na-
dają się produkty pszczele – pyłek pszczeli i propolis.

Zalecamy naszym pacjentom, którzy mają pro-
blem z  odpornością zażywanie przez 3-4 tygodnie 
preparatu Apibon 3 x dz. 1 kaps. Dobrym rozwiąza-
niem będzie także używanie syropu uodparniającego 
o  nazwie Immunobon, wystarczy przyjmować go 
przez 7 dni 2-3 x dz. 1 łyżeczka. Apibon pomocny bę-
dzie także kiedy zachorujemy na zapalenie zatok, gdyż 
propolis działa silnie przeciwbakteryjnie. W przypadku 
zapalenia zatok zalecamy go stosować 3 x dz. 2 kaps. 
Wtedy łączyć go można z lekiem Pectobonisol zaży-
wanym 3-4 x dz. 1 łyżeczka. Działa on przeciwzapal-
nie na choroby górnych dróg oddechowych, a  także 
rozluźnia wydzielinę zapalną zalegającą w  zatokach 
i  ułatwia jej usunięcie. Czasami nadmierne wychło-
dzenie organizmu wynikłe z klimatyzacji skutkuje poja-

Klimatyzacja 
a zapalenie zatok

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

wieniem się opryszczki lub aft w jamie ustnej. Bardzo 
skutecznie radzi sobie z nimi aerozol Anginbon. Na-
leży go stosować co 1-2 godziny, aż do zniknięcia bo-
lesnej przypadłości. Przydatny jest on także w bólach 
gardła wynikłych ze spożywania lodowatych napojów, 
a także zimnego piwa w czasie upałów.
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• Choroba niedokrwienna serca, zawał
UWAGA:  z powodu  uszkodzenia włókien nerwowych można nie czuć 

bólów wieńcowych.
Profi laktyka: Cardiobonisol + Cardiobon

• Ochrona trzustki
Profi laktyka: Vitalbon – zmiatacz wolnych rodników

• Cukrzycowe stłuszczenie wątroby
Profi laktyka: Hepatobon

• Stabilizacja poziomu glukozy w surowicy krwi
Glukobonisan + Memobon

•  Nefropatia cukrzycowa: białkomocz, a w fazie 
zaawansowanej niewydolność nerek

• Infekcje dróg moczowych
Profi laktyka: Nefrobonisol + Urobon

• Nadwaga
Profi laktyka: Chitobon + Regulobon
• Cellulit
Profi laktyka: Adipobon mono

• Bóle brzucha, wzdęcia
Profi laktyka: Gastrobonisol, pomocniczo: Gastrobon

• Polineuropatia cukrzycowa - bóle, pieczenie i drętwienie stóp i dłoni
Profi laktyka: Vitalbon + Memobon

• Bóle stawów i kręgosłupa
Profi laktyka: Artrobon + Balsam kręgowy

• Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
Profi laktyka: Lipobon + Vitalbon

•  Stopa cukrzycowa - owrzodzenia trudno się gojące 
- czasami konieczność amputacji

Profi laktyka: Venobon + Apibon + Venobon krem

•  Retinopatia cukrzycowa - uszkodzenia siatkówki mogące prowadzić do ślepoty 
(85% chorych na cukrzycę ma w różnym stopniu uszkodzoną siatkówkę)

• Zaćma i jaskra cukrzycowa
Profi laktyka: Oculobon + Venobon

• Zaburzenia ukrwienia mózgu
Profi laktyka: Cardiobonisol + Memobon



Mam niewydolność nerek. Lekarz, który mnie leczy 
powiedział, że w  przyszłości czekają mnie dializy. 
Mam już podwyższoną kreatyninę powyżej 3,5. Czy 
jest jakaś nadzieja na zatrzymanie postępu choroby 
ziołami?
Szanowny Panie, mamy kilkunastu pacjentów, którzy 
stosują w przypadku niewydolności nerek Nefroboni-
sol (krople odtruwające) i  ich poziom kreatyniny się 
nie zwiększa. U  jednego z  pacjentów podwyższony 
poziom kreatyniny nie zwiększył się od 7 lat. Ne-
frobonisol to lek ziołowy stosowany w stanach za-
palnych i zakażeniach nerek i dróg moczowych. Nie 
jest nam znany mechanizm działania Nefrobonisolu 
w niewydolności nerek, ale fakty są takie, że w tych 
kilkunastu przypadkach efekty są dobre. Pacjenci 
przyjmują Nefrobonisol 2 x dz. 1 łyżeczka na szklan-
kę wody. Jeżeli po 6 miesiącach zażywania poziom 
kreatyniny jest stabilny, zażywamy 1 x dz. 1 łyżeczkę.

Od wielu lat cierpię na bezsenność. Staram się nie 
stosować leków chemicznych bo jak je zażyję to rano 
jestem nieprzytomna. Czytałam o waszych ziołowych 
lekach. Jak najskuteczniej poradzić sobie z bezsen-
nością?
Przy bezsenności zalecamy przed snem jedną, albo 
dwie łyżeczki kropli Nerwobonisol, to zazwyczaj uła-
twia zasypianie. Jeżeli wybudzi się Pani w nocy, np. 
około drugiej, można jeszcze raz zażyć łyżeczkę Ner-
wobonisolu. Często zamiast kropli zalecamy prepa-
rat w kapsułkach Nerwobon 1 lub 2 kapsułki przed 
snem i dodatkowo jedną przy wybudzeniu się w nocy. 
W skrajnie ciężkich przypadkach łączymy Nerwobon 
i Nerwobonisol.

Mam osteoporozę i  piję OrganicKrzem. Zastana-
wiam się w jaki sposób działa on na moje kości, jak 
długo trzeba go stosować i czy można go przyjmo-
wać zamiast witaminy D3 i wapnia?
Głównym działaniem organicznych związków krzemu 
zawartych w  odwarze z   mieszanki ziołowej Orga-
nicKrzem jest wzmocnienie włókien kolagenowych, 
które stanowią osnowę kości. Powoduje to, że kości 
stają się bardziej wytrzymałe na obciążenie. Poza tym 

krzem powoduje, że wzrasta masa kostna, co potwier-
dzono w  badaniach na zwierzętach laboratoryjnych. 
Mieszankę tę również stosowano u  osób, u  których 
nie dochodziło do wrastania implantów stomatologicz-
nych. Po jej zastosowaniu implanty wrastały. Witami-
nę D

3
 i wapń należy stosować łącznie z OrganicKrzem, 

gdyż ich mechanizm działania jest inny. OrganicKrzem 
jest przeznaczony do przewlekłego stosowania. Odwar 
z dwóch saszetek gotowanych 20-30 minut raz dzien-
nie powinno się pić przez 3 miesiące, potem odstawić 
na 1 miesiąc i powrócić do kuracji. Poprawia ona tak-
że stan włókien kolagenowych w skórze, co zwiększa 
jej elastyczność i redukuje zmarszczki.

Moja córka ma w tym roku maturę. Czy są jakieś na-
turalne leki, które poprawiają pamięć i koncentrację? 
Polecamy stosować Memobon 1-2 x dziennie 
1 kaps., a w okresie bardziej intensywnego wysiłku 
umysłowego Activbon, 2 a nawet 3 x dziennie od 
1-2 kapsułek. W badaniu na skuteczność potwierdzo-
no, że ułatwia on zapamiętywanie i koncentrację.

Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza
odpowiada na pytania pacjentów
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W  dobie powszechnej dostępności do badań 
laboratoryjnych znacznie zwiększyła się 
ilość „rozpoznanych” borelioz. Należy za-

znaczyć, że wedle doniesień naukowych 10-12% osób 
badanych ma przeciwciała przeciwko borelli, a  tylko 
nieliczne z nich chorują na boreliozę. Wynika to z tego, 
że nie zawsze organizm dopuszcza do tego, aby cho-
roba (borelioza) się w nim rozwinęła. Większość z nas 
ma na tyle silną odporność, że organizm unicestwia 
chorobotwórcze bakterie przed rozwinięciem się ob-
jawów. Jednak jeszcze jakiś czas we krwi obecne są 
przeciwciała. Leczenie boreliozy wymaga długotrwałej 
terapii antybiotykami i jest niezwykle obciążające dla 
organizmu człowieka. Tylko gdy mamy do czynienia 
z  sytuacją, w której chory ma dodatnie badanie se-
rologiczne oraz objawy sugerujące boreliozę, można 
rozważyć wprowadzenie antybiotykoterapii. Trzeba tu 
zaznaczyć jednak niezwykle ważną rzecz. W boreliozie 
występują często bóle stawowo-mięśniowe. Zdarzają 
się przypadki i  to wcale nierzadko, że chory ma do-
datni test serologiczny mogący świadczyć o borelio-

Czy to na pewno
borelioza?

zie i  towarzyszące temu bóle stawowo-mięśniowe. 
Jednak bóle te spowodowane są chorobą kręgosłupa 
a nie boreliozą. Po dokonaniu zabiegu manualnego na 
stawach kręgosłupa oraz wprowadzeniu terapii tkanek 
miękkich, dolegliwości często mijają. Co niewątpliwie 
świadczy, iż dolegliwości nie były spowodowane zaka-
żeniem bakterią borelli. 

Uważamy, iż każdy chory, jeżeli nie ma objawów 
neuroboreliozy przed rozpoczęciem terapii boreliozy 
powinien być zbadany przez lekarza specjalistę reha-
bilitacji medycznej lub doświadczonego fizjoterapeutę, 
aby nie narażać się na długotrwałą i obciążającą te-
rapię antybiotykami. Z naszych doświadczeń wynika, 
że jeżeli przyczyna choroby jest „natury odkręgosłu-
powej” to efekt terapeutyczny pojawia się od razu lub 
co najwyżej kilka dni od terapii (takie efekty osiągamy 
w naszych przychodniach lekarskich).

W  celu zapobiegania chorobie zachęcamy też 
wszystkie osoby do budowania odporności organizmu, 
np. sposobem opisanym w artykule o zapaleniu zatok.

Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki
zaprasza pacjentów do gabinetów: w Rychwałdzie (klasztor O. Franciszkanów),

w Żywcu (ul. Sempołowskiej 2) i w Bielsku-Białej (ul. Karpacka 46)

Szczegóły pod numerem: 33 861 86 21, 33 861 56 20
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UK
ŁA

D 
KR

ĄŻ
EN

IA
Wzmacnia serce,
reguluje ciśnienie

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

Wspomaga żyły, 
zapobiega pajączkom 

naczyniowym

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

Niskie ciśnienie, 
senność, meteopatia

Activbon (2 x 1-2 kaps. dz.)
lub Bonimel Activ 

Na cholesterol Lipobon + Chitobon
(3 x dz. 1 kaps.)

UK
ŁA

D 
PO

KA
RM

OW
Y

Kamica żółciowa, 
niestrawność

leczniczo: Gastrobonisol
pomocniczo: Gastrobon lub 

Hepatobon

Zgaga, refluks, 
zatrucia pokarmowe

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

pomocniczo: Gastrobon

Wrzody żołądka
i dwunastnicy

leczniczo: Gastrobonisan
pomocniczo: Apibon

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

Bóle brzucha,
jelito drażliwe

Gastrobonisol lub Gastrobonisan
pomocniczo: Depribon lub 

Nerwobonisol

Nadwaga Adipobonisan + Chitobon

Pasożyty jelitowe Vernikabon (2 x dz. 2 łyżeczki)

Alergia pokarmowa Bobonisan + Alerbon

Ochrona wątroby, 
wspomaganie

trzustki
Hepatobon + Apibon (1-3 x dz.)

Bóle głowy związane 
z przewodem 
pokarmowym

Gastrobonisol (2 x dz.
1 łyżeczka, w razie napadu bólu 

co 10 min. - 1/2 łyżeczki)

UK
ŁA

D 
O

DD
EC

HO
W

Y

Przeziębienie, kaszel Pulmobonisan + Pectobonisol

Astma oskrzelowa Pectobonisol + Alerbon

Katar,
zapalenie zatok

Pectobonisol (rozrzedzenie wydzieliny)
Apibon + Immunobon na odporność

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

Pielęgnacja
w opryszczce

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.)

ST
AW

Y Na stawy
i kręgosłup

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

Osteoporoza OrganicKrzem (1 x dz.)

IN
NE

 D
O

LE
GL

IW
O

ŚC
I

Cukrzyca Glukobonisan + Memobon

Ochrona siatkówki 
oka w cukrzycy, 

nadciśnieniu 
tętniczym, jaskrze. 

Zaćma i AMD

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

Klimakterium Klimaktobon (2 x dz.)

Odtruwanie
(alkohol, papierosy, 

spaliny, leki, chemia)

Nefrobonisol + Hepatobon
+ Vitalbon (1-2 x dz.)

Nowotwory - 
pomocniczo wraz

z zalecanym 
leczeniem!

Nefrobonisol + Hepatobon
ponadto: Apibon, Vitalbon, 
Alerbon, Bofungin complex

SK
Ó

RA

Wzmacnia włosy
i paznokcie,

ujędrnia skórę

Dermobon i OrganicKrzem
+ Likobon lub Vitalbon

Zmarszczki Bell Visage + 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
Boniderm - zewnętrznie 

Gastrobonisol + Nefrobonisol - 
doustnie

Pielęgnacja skóry
w grzybicy

Apibon krem - zewnętrznie
Apibon + Immunobon - doustnie 

UK
ŁA

D 
M

O
CZ

OW
Y Zapalenie nerek,

dróg moczowych
i pęcherza, kamica

leczniczo: Nefrobonisol
lub Nefrobonisan (1-3 x dz.)

pomocniczo: Urobon (1-3 x dz.)

Dna moczanowa Nefrobonisol + Bonimel Vita-C

Dla zdrowia prostaty Prostatobon + Apibon

Poprawa witalności Prostatobon + Memobon

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

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.



ZAPARCIA
Regulobon + Gastrobonisol
•  Regulobon: ułatwia wypróżnianie poprzez 

przyspieszenie pasażu jelitowego, wykazuje 
działanie ochronne na śluzówkę jelit ze względu 
na zawartość błonnika z nasion owsa i babki 
płesznik.

•  Gastrobonisol: poprawia trawienie oraz 
przywraca prawidłową motorykę jelit.

PASOŻYTY JELITOWE
Vernikabon + Alerbon
•  Wspomagają proces trawienia i prawidłową pracę jelit u osób, u których występują pasożyty jelitowe.
•  Zwiększają wydzielanie soków trawiennych.

UKŁAD POKARMOWY

WSPOMAGANIE TRZUSTKI I WĄTROBY
Hepatobon + Apibon
•  Hepatobon: zawartość liści karczocha 

i sylimaryny wspomaga proces trawienia 
i motorykę przewodu pokarmowego, 
prawidłową pracę wątroby i trzustki oraz 
neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych 
rodników na organizm.

ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO, WZDĘCIA 
Gastrobonisol + Nerwobon lub 
Depribon
•  Gastrobonisol: działa rozkurczająco na 

mięśniówkę przewodu pokarmowego i poprawia 
trawienie, łagodzi dyskomfort w jamie brzusznej.

•  W większości przypadków choroba wywodzi 
się z zaburzeń emocjonalnych. W przypadku 
nastrojów depresyjnych ze względu na zawartość 
ziela dziurawca stosujemy Depribon, natomiast 
w stanach niepokoju ze względu na zawartość 
szyszek chmielu, korzenia kozłka i ziela 
męczennicy stosujemy Nerwobon.

ALERGIA POKARMOWA
Alerbon + Bobonisan 
•  Alerbon: ze względu na zawartość oleju 

z nasion czarnuszki wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu w przypadku 
alergii.

•  Bobonisan: ze względu na zawartość 
kwiatów rumianku, liści melisy, owoców 
kopru włoskiego, liści babki lancetowatej 
działa ochronnie na wewnętrzną ścianę 
jelit sprawiając, iż staje się ona mniej 
przepuszczalna dla alergenów. Ponadto 
poprawia trawienie i łagodzi wzdęcia.


