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Jakość ma znaczenie
Wytwarzając produkty jakiegokolwiek rodzaju dbać należy o ich
jak najwyższą jakość. Aby ją zapewnić wprowadzono różnorakie systemy zarządzania jakością. Nie inaczej jest u producentów wytwarzających leki i żywność prozdrowotną. Laboratorium Medycyny Naturalnej
Bonimed produkuje leki roślinne, naturalne suplementy diety oraz naturalne
kosmetyki posiadające najwyższe standardy jakości, monitorowane przez
służby zapewniające jakość wewnątrz firmy, jak i instytucje zewnętrzne.
Bonimed produkujący Zioła Ojca Grzegorza jako jeden z pierwszych producentów na rynku otrzymał certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
i podtrzymuje ten certyfikat do dnia dzisiejszego. Status GMP nadaje Minister
Zdrowia za pośrednictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Bonimed posiada również wdrożony system HACCP i Dobrą Praktykę Wytwarzania Kosmetyków. System zarządzania jakością to przede wszystkim ciągłe doskonalenie i rozwój, czego owocem są kolejne preparaty wysokiej jakości, czyli
Witaminy Ojca Grzegorza oraz kolejne kosmetyki z serii Telomer System Bell
Visage. Kupując produkty wspierające zdrowie i urodę wybierajmy zawsze
te o gwarantowanej jakości.
Więcej informacji na temat naszych nowości znajdziecie Państwo studiując kolejne strony naszego kwartalnika.

Oglądaj nas na kanale
TV dla Zdrowia

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

Z

bliża się lato, a zatem czas kiedy musimy czasami pokazać więcej niż byśmy chcieli. Ta sytuacja
motywuje nas do odchudzania. Rozpoczynając ten proces popełniamy bardzo często kardynalne błędy, które kończą się tym, że przybywa nam
tkanki tłuszczowej i w istocie przybieramy na wadze.
Pierwszym podstawowym błędem jest przejście na
dietę niskokaloryczną, czasami nawet wręcz głodową, która związana jest dodatkowo z ograniczeniem
liczby posiłków. Dlaczego więc nie odnosimy sukcesu
stosując restrykcyjną dietę? Dlatego, że organizm
funkcjonuje na zasadach, które ukształtowały
się w okresie, gdy na ziemi mieszkały jeszcze
mamuty. Jeżeli przechodzimy na restrykcyjną dietę
organizm odnosi wrażenie, że nadszedł okres głodu.
To powoduje, że zwalnia metabolizm, a po zakończeniu diety nadrabia utraconą masę ciała o substancje
zapasowe, jakimi jest tkanka tłuszczowa. I tak powstaje słynny efekt jojo.
Drugi sposób odchudzania preferowany przez
osoby chcące zmniejszyć wagę to próba spalenia
tkanki tłuszczowej poprzez duży wysiłek fizyczny. Osoby takie zaczynają uprawiać intensywnie sport. Są to
najczęściej wyczerpujące biegi lub jazda na rowerze.
Oczekują przy tym, że organizm spali nagromadzoną
tkankę tłuszczową. Niestety nie znają się na fizjologii
i to ich gubi. Do spalenia tkanki tłuszczowej jest po-

trzebny wysiłek tlenowy - inaczej zwany aerobowym.
Natomiast ekstremalnie duży wysiłek jest wysiłkiem
beztlenowym, w którym spala się glikogen z mięśni
i wątroby, czyli nasz magazyn węglowodanów. Gdy
go zużyjemy organizm chce go odbudować zmuszając
nas do jedzenia cukrów, najlepiej prostych, obecnych
w słodyczach. Jedząc je, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że część z wchłoniętych węglowodanów
zużyta będzie do odbudowania zasobów glikogenu
w mięśniach i w wątrobie, ale niestety część odłoży się pod postacią tkanki tłuszczowej w miejscach,
gdzie tego nie chcemy. U mężczyzn jest to standardowo brzuch, a u kobiet brzuch oraz okolice bioder
i pośladków.
Jak zatem należy się odchudzać aby było to skuteczne:
1. 
Należy spożywać posiłki 5 razy dziennie,
nieznacznie redukując ilość spożywanych
kalorii.
2. Należy unikać ekstremalnego wysiłku, zastąpić go wysiłkiem tlenowym, takim w czasie
którego możemy swobodnie się wypowiadać.
Można również skorzystać ze wzoru zamieszczonego w broszurze pt. Zalecenia dietetyczne Centrum
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki lub na stronie
www.bonimed.pl. Można tam znaleźć także opis
pełnej i skutecznej metody odchudzania.

SUPLEMENTY DIETY ZALECANE W PRZYPADKU NADWAGI I OTYŁOŚCI

REGULOBON

CHITOBON

ADIPOBON MONO

przyspiesza pracę jelit,
zmniejsza wchłanianie
wspomaga odchudzanie,
daje uczucie sytości
tłuszczów
redukuje cellulit
(2 x dz. 1 łyżeczka)
(2-3 x dz. 3 kaps.)
(2 x dz. 2 kaps.)
Jeżeli chcą Państwo skutecznie się odchudzić polecamy antropologiczną metodę odchudzania.
Można się z nią zapoznać czytając kwartalnik Zalecenia dietetyczne dostępne na stronie www.bonimed.pl
lub odwiedzić TV dla Zdrowia na kanale Youtube, gdzie znajdą Państwo filmy na temat tej metody.
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Zespół nieszczelnego jelita
a odchudzanie

O

d kilku lat w różnego rodzaju publikacjach pisało się o chorobie, która nazywana jest w różny
sposób, ale najczęściej określa się ją jako zespół
nieszczelnego jelita. W miarę upływu czasu publikacje
na ten temat można było znaleźć w bardziej renomowanych czasopismach. To co zrazu wydawało się być
fanaberią medycyny naturalnej, stało się obiektem badań na poziomie akademickim. W czasopismach naukowych to schorzenie zwane jest zespołem jelita przesiąkliwego. Czym jest zatem ten zespół chorobowy i jak
powstaje? Nasze jelita od wewnątrz pokrywa nabłonek
złożony ze ściśle do siebie przylegających komórek.
Bariera jaką tworzy nabłonek jelita oddziela naszą krew
od toksyn, bakterii oraz obco gatunkowego białka, czyli
substancji, które znajdują się w świetle jelita. Czasami
jednak pod wpływem substancji, takich jak np.
gluten, bądź innych alergenów, dochodzi do rozszczelnienia tych ścisłych połączeń. Jelito wtedy można porównać do durszlaka. Bakterie, toksyny,
a także białko przenikają przez tą pierwszą linię obrony
organizmu swobodnie, napotykając tuż za nią drugą
linię obrony organizmu w postaci fagocytów i przeciwciał. Z przeciwciałami przenikające cząsteczki tworzą
kompleksy immunologiczne, które z krwią roznoszone
są po całym organizmie. Dlatego też zespół jelita przesiąkliwego uważany jest przez niektórych za pierwotną
przyczynę wielu schorzeń, np. chorób stawów, a nawet chorób psychicznych. Należy pamiętać, że uważa
się, iż jelito cienkie jest odpowiedzialne za prawidłową
odporność organizmu, więc proces chorobowy toczący
się w jego obrębie ją upośledza. Zespół jelita przesiąkliwego najczęściej prowadzi do objawów
alergicznych na skórze. Okazuje się, że może on
być odpowiedzialny również za kłopoty ze skutecznym odchudzaniem. Istnieje grupa pacjentów,
którzy stosują prawidłową dietę i odpowiednią aktywność fizyczną, ale nnie mogą schudnąć. Okazuje się,
że kiedy przywrócimy prawidłowe funkcjonowanie ich
jelitom, eliminując lub zmniejszając nasilenie zespołu
jelita przesiąkliwego, to kuracja odchudzająca nagle
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zaczyna działać.
Jak zatem sobie radzić z tym trudnym do leczenia problemem? Po pierwsze należy zidentyfikować na
jakie produkty jesteśmy uczuleni. Często są to gluten,
białko mleka krowiego lub białko jaja. Czasami jest
trudno wyeliminować te produkty żywnościowe z diety
zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z dzieckiem. Rozwiązaniem może być stosowanie ziół. Dobre efekty
obserwuje się po stosowaniu ziół działających przeciwzapalnie i łagodząco na błonę śluzową jelita. My zalecamy suplementację diety Gastrobonisanem (napar
z jednej saszetki 2-3 x dz. przed jedzeniem), a u małych dzieci lepszy może okazać się Bobonisan.
Osoby z zespołem nieszczelnego jelita powinny
dostarczyć organizmowi bakterii probiotycznych oraz
substancji, w obecności których bakterie lepiej wzrastają czyli tzw. prebiotyków. W CZOG stosujemy suplement diety Regulobon zawierający 2 rodzaje błonnika
oraz bakterie probiotyczne Lactobacillus acidophilus.
W tym schorzeniu ważne jest to, aby łagodzić proces
alergiczny wywołany przez pokarm. Do tego celu znakomicie nadaje się suplementacja Alerbonem zawierającym olej z nasion czarnuszki siewnej. Zachęcamy
także pacjentów do spożywania kilka razy w tygodniu
kiszonej, ale nie kwaszonej kapusty, kiszonych, ale nie
kwaszonych ogórków, kefirów i jogurtów, najlepiej naturalnych. Dobrze jest do nich dołączyć wspomniany
Regulobon 1 x dziennie 2 łyżeczki. Proces regulacji
pracy jelita zwykle trwa około 4-5 tygodni, po tym
czasie można zaobserwować, że alergia skórna, bóle
i wzdęcia brzucha lub objawy astmy oskrzelowej ulegają złagodzeniu, a kuracja odchudzająca zaczyna być skuteczna.
Gastrobonisan
Suplement diety

Łagodzi podrażnienia
błony śluzowej
przełyku, żołądka i dwunastnicy oraz wspomaga
trawienie i utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie
układu jelitowego.

Lato sprzyja
zaparciom

Z

aparcia powodowane są różnymi przyczynami.
Po 60 roku życia aż 20-30% osób ma problemy
z regularnym wypróżnianiem.
W lecie zaparcia mogą szczególnie dokuczać
osobom starszym, które spożywają mniejszą ilość
płynów, a zaznaczyć trzeba, że ludzie starsi generalnie
mają mniejsze pragnienie niż ludzie młodzi. Dlatego
najważniejszym elementem terapii zaparć w lecie jest
odpowiednie nawodnienie osoby cierpiącej na tą przypadłość. Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku zaparć należy działać dwukierunkowo. Po pierwsze stosować środki ułatwiające wypróżnianie, a po drugie
środki poprawiające trawienie. W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy: suplement diety Regulobon (2-4 łyżeczki 1 x dz.) + lek Gastrobonisol
(1-3 x dz.). Zwykle po 5-6 tygodniach takiej terapii pacjenci czują wyraźną poprawę i można
nawet zredukować dawki preparatów. Ostrzegamy także w przypadku zaparć przed przewlekłym stosowaniem preparatów zawierających senes, kruszynę
i rzewień. Mogą one obniżyć poziom potasu w surowicy krwi i zakłócić przez to pracę serca.

SKUTECZNY ZESTAW
NA PASOŻYTY JELITOWE

Vernikabon
syrop miodowo-ziołowy
Dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia medycznego

Alerbon kapsułki doustne

Suplement diety

Gastrobonisol
Płyn doustny

• Zaburzenia trawienia
• Zatrucia pokarmowe
• Kamica żółciowa
• Wzdęcia
• Zgaga
Wskazania do zastosowania: Preparat jest tradycyjnie stosowany jako pomocniczy w zaburzeniach trawiennych
spowodowanych niedostatecznym wydzielaniem soków trawiennych (w tym
soku żołądkowego i żółci).
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość
na substancje czynne lub na rośliny
z rodziny astrowatych oraz mentol.
Środki ostrożności: Ze względu na zawartość 50-60% alkoholu nie podawać dzieciom do lat 7.
„Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub
zdrowiu”.

+
Pomocny w zakażeniach lamblią
jelitową, tasiemcem, owsikiem ludzkim
i glistą ludzką
Bezpieczna alternatywa dla leków

Vernikabon zażywać 2 x dz. 2 łyżeczki przez 7 dni,
następnie zrobić 7 dni przerwy i ponownie spożywać
7 dni (dzieci poniżej 7 roku życia 2 x dz. 1 łyżeczkę)
Alerbon spożywać 3 x dz. po 1 kaps. przez 3 tygodnie.
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Krwawnik na przedłużające się
i bolesne miesiączki

Z

iele krwawnika, a także preparaty farmaceutyczne zrobione z tego surowca są klasycznymi
przeciwkrwotocznymi produktami używanymi
zwłaszcza u Pań cierpiących na obfite krwawienia
miesięczne oraz będących w okresie menopauzy.
Krwawnik występuje prawie we wszystkich mieszankach ziołowych dedykowanych kobietom, m.in. dlatego, że poza działaniem przeciwkrwotocznym
wykazuje także efekt rozkurczowy, co ma duże
znaczenie przy bólach okołomiesiączkowych. Krwawnik ponadto działa korzystnie na choroby przewodu
pokarmowego, gdyż działa przeciwzapalnie oraz

zwiększa wydzielanie żółci i poprawia trawienie. Ma też własności przeciwbakteryjne
i chroni naszą wątrobę przed uszkodzeniem
toksycznym. Można go wykorzystać w postaci naparu, ale najlepsze efekty uzyskujemy stosując płynny
ekstrakt z określaną ilością
ciał czynnych. Jeżeli nadmierne krwawienie występuje w okresie klimakterium
korzystnie jest suplementować dietę Klimaktobonem
1-2 x dz. 1 kapsułka.

Oculobon
Suplement diety

CHRONI OCZY
POPRAWIA WZROK

Chroni siatkówkę oka przy cukrzycy i nadciśnieniu
Wspomaga wzrok w ciemności u kierowców i użytkowników komputera
Chroni plamkę żółtą w przypadku jej zwyrodnienia (AMD)
Wspomaga wzrok u osób starszych zwłaszcza w przypadku zaćmy

Oculobon spożywać 2 x dziennie po 1 kapsułce.
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Czystek w kroplach
działa najpełniej

O

trzymujemy bardzo wiele zapytań od pacjentów na temat tego, co sądzimy o piciu herbatki
z czystka. Herbatka z czystka ma swoje wartości zarówno smakowe, jak i prozdrowotne. Działa
m.in. antyoksydacyjnie i może zapobiegać rozwojowi
infekcji wirusowych. Natomiast należy zaznaczyć, że
aby wydobyć z ziela czystka wszystkie najbardziej
wartościowe substancje należy z niego zrobić na-

lewkę na bazie alkoholu. Będą w niej zarówno
składniki obecne w naparze z tej rośliny jak i te,
które w wodzie się nie rozpuszczają, czyli m.in.
olejek eteryczny, który podejrzewany jest o działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, a nawet
wspomagające leczenie boreliozy. Dlatego szczególnie
zalecamy pacjentom zażywanie alkoholowego ekstraktu z czystka.

Koncepcja suplementacji diety
w przypadku boreliozy
Osoby, które chorują na boreliozę mają podwyższony poziom swoistych przeciwciał przeciwko bakterii, która ją wywołuje. Ta podwyższona ilość przeciwciał utrzymuje się nawet do 10 lat, pomimo
tego, że choroba jest całkowicie wyleczona.
Osoby te często interpretują bóle kręgosłupa lub mięśniobóle jako nawrót choroby. Nie biorą one pod uwagę tego, że dolegliwości bólowe na jakie cierpią nie są
wywołane boreliozą, a powodowane są przez chorobę
przeciążeniową kręgosłupa, którą da się skutecznie
leczyć zabiegami terapii
manualnej. Dlatego pacjenci trafiający do nas
z rozpoznaniem boreliozy wpierw badani są pod
kontem tego, czy przyczyna dolegliwości nie
leży po stronie choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów. W takim
przypadku stosowane są
u chorego zabiegi z terapii
manualnej, które przynoszą
czasami natychmiastowy,
i pozytywny efekt. Jeżeli
chory faktycznie choruje na

boreliozę, co wcale nie jest takie częste, w Centrum
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy następującą
suplementację diety:
•P
 reparaty wspomagające odporność stosuje
się co najmniej 3 miesiące:
- suplement diety Apibon 2 x dz. 2 kaps.,
- suplement diety Immunobon 2 x dz. 1 łyżeczka
przez 7 dni, 21 dni przerwy i ponowić stosowanie.
•P
 reparaty łagodzące stan zapalny i działające
ochronnie na stawy:
- suplement diety Artrobon 2 x dz. 2 kaps (doustnie)
+ Balsam kręgowy i Reumobonisol - zewnętrznie.
•P
 reparat o potencjalnie przeciwbakteryjnym
działaniu:
- suplement diety Czystek w kroplach 3 x dz.
2,5 ml (mała łyżeczka).
Powyższa suplemntacja może być łączona z antybiotykoterapią, gdyż powoduje to wzrost odporności
i działa łagodnie przeciwzapalnie.
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Naturalne Witaminy
Ojca Grzegorza Sroki

D

laczego w ostatnich latach witaminy przeżywają
swój renesans? Ponieważ do niedawna myślano, że obecna dieta jest tak zrównoważona, iż nie ma potrzeby ich dodatkowego dostarczania. Okazuje się jednak, że taka potrzeba
istnieje. Witaminy nie należą do typowych składników
pokarmowych i pełnią jedynie funkcję regulacyjną.
Ze względu na rozpuszczalność dzielą się na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (witaminy A, D, E i K)
i rozpuszczalne w wodzie (witaminy B i C).
Szczególnie popularna stała się suplementacja witaminą D3, K 2 oraz witaminą C.
Witamina D3 powstaje w naszym organizmie
przy udziale promieni słonecznych i to jest najbardziej
fizjologiczna forma jej tworzenia się. Jednak Polska
leży na takiej szerokości geograficznej, że jedynie przez
mniej niż połowę roku mamy wystraczającą ilość słońca do produkcji tej witaminy. Witamina D3 może też
być dostarczana w postaci produktów spożywczych,
którymi są np. tłuste ryby lub suplementy diety ją zawierające. Do niedawna przypuszczano, że witamina D3
ma jedynie wpływ na prawidłową mineralizację kości,
dlatego stosowano ją w celu zapobiegania osteoporozie
oraz krzywicy u dzieci. Rola w leczeniu i profilaktyce
krzywicy i osteoporozy, jaką witamina D3 pełni jest
niezaprzeczalna dlatego, że zwiększa ona wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego oraz
hamuje wydalanie wapnia przez nerki. Od niedawna
wiadomo, że witamina D3 pełni też inne role: poprawia odporność organizmu, zmniejsza ryzyko
powstania nowotworów oraz chorób autoimmu-

nologicznych. Jej stosowanie może zmniejszyć
ryzyko stwardnienia rozsianego, choroby Alzheimera oraz demencji starczej. Głównym jednak
wskazaniem do stosowania witaminy D3 jest
profilaktyka osteoporozy. W tym przypadku wskazane jest, aby łączyć ją z witaminą K 2 (MK7). Witamina
ta ułatwia wbudowywanie się wapnia do tkanki
kostnej, co wybitnie zmniejsza prawdopodobieństwo
złamań, które są niebezpiecznym powikłaniem osteoporozy. W literaturze naukowej można spotkać ponadto informacje, że witamina K 2 (MK7) zmniejsza ryzyko
chorób serca oraz prawdopodobieństwo wystąpienia
chorób nowotworowych zwłaszcza prostaty. Ważne
jest, aby witaminy, które stosujemy miały najwyższą jakość, dlatego w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy obie te witaminy w postaci preparatu Witaminy Ojca Grzegorza D3+K 2 (MK7), produkowane
przez Laboratorium Medycyny Naturalnej Bonimed.
Druga popularna witamina, którą stosuje się
w suplementacji to witamina C. Najczęściej można
ją spotkać w suplementach diety pod postacią tabletek rozpuszczalnych w wodzie i prawie zawsze ma
postać kwasu L-askorbinowego. Czasami zalecane
są ekstrakty z roślin bogatych w witaminę C, jak np.
ekstrakt z róży lub aceroli. Wtedy jednak dawka kwasu
L-askorbinowego w tych preparatach jest dużo niższa.
Wszystkie postacie zarówno syntetycznej, jak i naturalnej witaminy C w formie kwasu L-askorbinowego powodują zakwaszenie treści pokarmowej, co nie zawsze
jest dobrze tolerowane przez osoby przyjmujące tą witaminę. W Laboratorium Medycyny Naturalnej Bonimed

Witaminy
Ojca Grzegorza
Wybierz jakość
farmaceutyczną
z certyfikatem GMP
(Dobrej Praktyki
Wytwarzania)
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stworzono nowatorski preparat, który zawiera w swoim składzie witaminę 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 owoców róży, aceroli oraz kwiatu hibiskusa. Sprawia to, że preparat ten zawiera bioflawonoidy charakterystyczne dla naturalnej postaci witaminy C. Produkt ten
został przygotowany z myślą o osobach, które zamierzają stosować witaminę C w dawkach dużo większych
niż normalnie stosowane, a do tej pory nie mogły tego
robić, gdyż nie tolerowały dużej ilości kwasu L-askorbinowego. Pamiętać należy, że istnieją koncepcje suplementacji witaminą C w różnych, czasami nawet ciężkich schorzeniach, dlatego dla tych osób m.in. został
stworzony preparat Witamina C Ojca Grzegorza.
Witaminę E odkryto w 1922 roku i nazwano tokoferolem. Były to 2 związki chemiczne tokoferol i tokotrienol z tym, że każdy z nich występował w 4 odmianach izomerycznych alfa, beta, delta, gama. Niestety
w latach 40 ubiegłego wieku chemicznie wytworzono
alfa tokoferol i nazwano go witaminą E, naszym zdaniem w sposób nieuprawiony, dlatego, że był to jedynie
jeden z izomerów występujący w naturalnej witaminie E.
Ta „namiastka” witaminy E nie posiada wszystkich
prozdrowotnych właściwości, jakie posiadała naturalna
witamina E. Jako, że naukowo-badawczym zapleczem
dla Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza 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 naturalnej witaminie E. Dlatego zachęcamy do stosowa-

nia tej naturalnej i pełnej kompozycji, zamiast
wszechobecnego alfa tokoferolu, który zwany jest witaminą E. Naturalna postać witaminy E,
neutralizuje wolne rodniki, wzmacnia błony komórkowe
oraz reguluje aktywność enzymów. Szczególnie polecana jest do suplementacji diety w przypadku miażdżycy oraz innych chorób układu krążenia.
Koenzym Q10 (Co Q10) jest substancją naturalną wytwarzaną przez nasz organizm, pełni rolę witaminy, ale nie jest nią sensu stricte. Z wiekiem jego
ilość w organizmie spada. Dzieje się już tak po 30 roku
życia, dlatego aby zachować zdrowie wskazane jest
suplementowanie się tą substancją. Zwłaszcza
przes osoby, które skarżą się na uczucie zmęczenia i znużenia. Co Q10 bierze udział w przemianach energetycznych i jego brak jest jedną z przyczyn
zespołu przewlekłego zmęczenia. Ponadto substancja ta jest silnym antyoksydantem, który bezpośrednio eliminuje wolne rodniki z naszego organizmu,
a także wpływa na większą aktywność witaminy E.
Ponadto wzmacnia on błonę komórkową i utrzymuje właściwy poziom jonów wapnia, magnezu i potasu
w komórce. Substancja ta szczególnie jest polecana
osobom chorym na serce. Z badań naukowych wynika, że koenzym Q10 może obniżyć stopień zaawansowania niewydolności serca, a nawet zmniejszyć
zapotrzebowanie na leki nasercowe. Suplementacja
Co Q10 polecana jest także osobom zmuszonym
do stosowania statyn, które obniżają poziom
cholesterolu. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji,
że leczymy chorego na osłabienie funkcji mięśnia
sercowego, a jednocześnie osłabiamy je zmniejszając
poziom koenzymu Q10 w organizmie. Dlatego też dostarczenie Co Q10 wydaje się być niezbędne dla osób
leczonych statynami. W naszym Centrum
Ziołolecznictwa zalecamy suplementację
diety Koenzymem Q10 O. Grzegorza.
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Toczeń rumieniowaty
układowy

T

oczeń rumieniowaty układowy to choroba tkanki łącznej, która toczy się w obrębie naczyń
krwionośnych. W naczyniach tych odkładają
się kompleksy immunologiczne, co prowadzi do ich
uszkodzeń. Jest to choroba autoimmunologiczna, ale
przyczyna jej powstania nie jest znana. Na tą chorobę 10 razy częściej od mężczyzn chorują
kobiety. Objawy lokalizują się w całym organizmie,
ale najbardziej charakterystyczne to rumieniec na
policzkach przypominający motyla. Choroba ta
toczy się z okresami zaostrzeń i poprawy stanu zdrowia. Okresy te zwane są remisją choroby. W przypadku zaostrzenia chory ma gorączkę, bóle stawów,
mięśni, zmiany skórne. Czasami owrzodzenia jamy
ustnej. Charakterystyczna jest też nadwrażliwość
na światło słoneczne. Gorszym jest to, że chory
miewa często stany zapalne opłucnej, osierdzia, może
także dojść do uszkodzenia nerek, co objawia się
obecnością białka w moczu. Czasami chorobą zajęty
jest też układ nerwowy. Jeżeli dominują jedynie objawy zlokalizowane na skórze, to u chorego stosuje
się maści np. z witaminą A, a także maści z korytkosteroidami. W przypadku zajęcia narządów wewnętrznych podaje się choremu leki przeciwzapalne,
niesterydowe, ale również glikokortykokosteroidy.
Stosuje się także leki immunosupresyjne. Okazuje się,
że w przypadku ciężkiej choroby dobre efekty można osiągnąć stosując preparaty ziołowe. Surowcem
zielarskim, którego korzystne działanie zaob-

Peobon
Suplement diety

Zawiera ekstrakt z korzenia
piwonii białej. Wspomaga
prawidłową pracę układu
immunologiczny
(2 x dziennie po 2 kapsułki)
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serwowano w przypadku tocznia jest ekstrakt
z korzenia piwonii białej, surowca zielarskiego
stosowanego od tysięcy lat w tradycyjnej medycynie
Chińskiej. Jak zaobserwowano w jednym z badań
klinicznych suplementacja tym surowcem zielarskim
może być łączona z tradycyjnym leczeniem. Naukowcy
z Chin w jednym z czasopism naukowych opublikowali
informację, z której wynika, że łączne stosowanie
konwencjonalnego leczenia oraz suplementacji
ekstraktem z piwonii było w stanie 2 a nawet 3
krotnie zwiększyć prawdopodobieństwo wyleczenia stanu ostrego, czyli uzyskania tzw. remisji. W innym badaniu, 5 letnie podawanie ekstraktu
z korzenia piwonii sprawiło, iż zaostrzenie choroby
pojawiło się tylko u 3% pacjentów, a w przypadku
osób niestosujących tego zioła prawdopodobieństwo
nawrotu stanu ostrego wyniosło 19%. Z analizy innych
publikacji naukowych wynika, że suplementacja ekstraktem z korzenia piwonii może wspomagać leczenie
innych chorób autoimmunologicznych, jak: Reumatoidalnego Zapalenia Stawów (RZS), zespołu Sjögrena, Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa
(ZZSK) oraz w przewlekłej pokrzywce, a także łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów. Istnieje nadzieja, iż suplementacja tą rośliną może przynieść korzyść chorym na chorobę Hashimoto, która
jest przecież niczym innym, jak autoimmunologicznym
zapaleniem tarczycy.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Zapalenie pęcherza
moczowego

J

est to choroba, która objawia się niezwykle
nieprzyjemnymi objawami pod postacią silnego
pieczenia w cewce moczowej z nieodpartą potrzebą jak najszybszego udania się do toalety. Pobyt
w toalecie kończy się jednak najczęściej „wyduszeniem” paru kropli. Często po kilkudziesięciu minutach
sytuacja się powtarza. Zapalenie pęcherza moczowego u kobiet wywoływane jest przez kontakt z zimnym
powietrzem lub zimną wodą, a jak wiadomo morze,
w którym kąpie się większość Polaków jest raczej
zimne. Zapalenie pęcherza dotyczy także panów, którzy cierpią na powiększenie prostaty. W zalegającym
w pęcherzu moczu często dochodzi do namnażania
bakterii, zwykle jest to E.coli.
Preparaty ziołowe znakomicie nadają się do
leczenia i suplementacji u osób z zakażeniem pęcherza moczowego, ponieważ można je stosować
często i przewlekle. Preparaty ziołowe w Centrum
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza stosowane w tej do-

legliwości to: lek roślinny Nefrobonisol zalecany
3 x dz. 1 łyżeczka na szklankę wody w stanie ostrym,
a w miarę łagodzenia się dolegliwości pęcherza moczowego można redukować jego dawkę do 2 a nawet
1 x dz. Korzystnie jest obok leku Nefrobonisol suplementować dietę mieszanką ziołową Nefrobonisan
(1-3 x dz. napar z 1 saszetki) lub kapsułkami Urobon
(1-3 x dz. 1 kaps.)
Urobon
Suplement diety

Jest to preparat
wspomagający prawidłową
pracę nerek oraz dróg
moczowych w wypadku
infekcji i stanów zapalnych.
Urobon zawiera ekstrakty
z owoców żurawiny, z ziela
skrzypu i pokrzywy, czyli
tradycyjne zioła stosowane
w infekcji dróg moczowych
o własnościach łagodnie
moczopędnych.
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Seria naturalnych kosmetyków
Telomer System Bell Visage
rozszerza się dla Was

I

nnowacyjna formuła przeciwstarzeniowa Telomer
System Bell Visage zawierająca ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej kojarzona była do tej
pory z kremami do twarzy na dzień i na noc oraz kapsułkami doustnymi. Od kwietnia bieżącego roku linia
ta wzbogaciła się o nowe produkty. Są to serum do
szyi i dekoltu, krem po oczy, balsam do ciała
oraz krem do pielęgnacji dłoni. Prace badawcze
nad rozszerzeniem linii trwały od 1,5 roku. Uważamy
jednak, że czas ten pozwolił na osiągnięcie w pełni
naturalnych i skutecznych rozwiązań, mających zapewnić młody i olśniewający wygląd. Produkty, do
użycia których zachęcamy, mają niezwykle bogaty,
naturalny skład. Jednak naszym zdaniem głównym
czynnikiem odpowiedzialnym za efekt przeciwstarzeniowy jest ekstrakt z korzenia tarczycy, bajkalskiej bogaty w bajkalinę, który jak to wykazano
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w badaniach in vitro, ale także na grupie kobiet
ze skórą dojrzałą, jest w stanie pobudzić ponownie do podziałów komórki, które przestały
się dzielić z powodu ich dojrzałego wieku. Ta
właściwość wynika ze stymulacji enzymu o nazwie
telomeraza. Linia Telomer System Bell Visage to także
linia produktów, które mają za zadanie chronić nasze
ciało przed promieniami UV. Poza rozszerzeniem serii Telomer System Bell Visage wprowadziliśmy kremy Perfect System Bell Visage z myślą o skórze
naczynkowej i o walce z niedoskonałościami, takimi
jak: usuwanie martwego naskórka, zaskórników, wyprysków czy przebarwień. Perfect System Bell Visage
to krem na dzień, który zawiera m.in. koenzym Q10,
kwas hialuronowy, witaminę E oraz krem na noc,
zawierający m.in. kwas azelainowy. Zestaw zawiera
także bogate w zioła, minerały i witaminy, kapsułki
doustne wpływające na odżywienie i wzmocnienie
naszej skóry.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Zimna woda zdrowia doda

J

est to powiedzenie, które pasuje jak ulał do
leczenia i profilaktyki żylaków. W przypadku
nasilenia obrzęków kończyn dolnych oraz uwypukleniu się niezbyt ładnych naczyń żylnych bardzo
dobre efekty prozdrowotne uzyskuje się polewając
nogi zimną wodą. Jest to terapia bardzo zalecana
w upalne dni. Osoby z żylakami powinny pamiętać
też o stosowaniu w okresie letnim surowców zielarskich, zwłaszcza ekstraktu z miłorzębu japońskiego,
który zapobiega zakrzepom naczyniowym i nasion

kasztanowca, które chronią ściany żył i włośniczek.
Oba te surowce występują w suplemencie diety
Venobon, a ekstrakt z kasztanowca z oczarem wirginijskim i olejkami eterycznymi wchodzi w skład
kremu Venobon. W okresie letnim w przypadku
żylaków zalecamy suplementować dietę Venobonem
(1 x dz. 1 kaps. a w przypadku dużego upału 2 x dz.
1 kaps.) oraz wcierać w kończyny dolne krem
Venobon.

• Wspomaga krążenie
w żyłach kończyn dolnych.
• Łagodzi pajączki
naczyniowe.

www.sanatorium-ustron.pl

Ośrodek MAGNOLIA
Ustroń, ul. Szpitalna 15
tel. 33 854 36 90
www.hotel-magnolia.pl

Ośrodek TULIPAN

Ustroń, ul. Szpitalna 21
tel. 33 854 37 80
www.hotel-tulipan.pl

Pobyty sanatoryjne
bez skierowania

z kuracją ziołową
Ojca Grzegorza Sroki

Sanatorium Ustroń to pierwsze
w Polsce sanatorium, które obok
standardowego leczenia oferuje
kuracjuszom terapię ziołami
według zaleceń Centrum
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.

Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza
odpowiada na pytania pacjentów
Zażywam leki na obniżenie cholesterolu. Czy mogę
je zastąpić, albo chociaż zmniejszyć dawkę stosując
zioła?
Można zredukować dawkę leków obniżających poziom
cholesterolu stosując równolegle preparaty ziołowe.
W naszym Centrum zalecamy w takim przypadku
suplementację Lipobonem 2-3 x dz. 1 kaps. lub
Hepatobonem 3 x dz. po 1 kaps. W takich sytuacjach zawsze dołączamy Resveratrol w kroplach
2 x dz. po 8 kropli.

zy oraz inne zioła o działaniu odtruwającym. Ponadto
suplementujemy dietę preparatem Artrobon 2 x dz.
1-2 kaps., który zawiera oprócz hakorośli również glukozaminę, czyli poza obniżaniem kwasu moczowego
działa ochronnie na stawy. Osoby z podwyższonym
poziomem kwasu moczowego powinny również suplementować dietę witaminą C, która jak wynika z badań
zmniejsza ryzyko ataków dny nawet o 45%. Dlatego zalecamy suplementację diety wysokiej jakości
Witaminą C Ojca Grzegorza 2 x dz. po 1 kaps.

Od wielu lat leczę się na osteoporozę. Czy istnieją
jakieś naturalne sposoby, którymi mogę wesprzeć
to leczenie?
W osteoporozie suplementujemy dietę 3 preparatami.
Pierwszy to OrganicKrzem (2 saszetki 1 x dz. gotować 20-30 minut w 1 litrze wody), który jest doskonałym źródłem krzemu, stymulującego do wzrostu włókna kolagenowe (poprawia dodatkowo elastyczność
skóry i działa odtruwająco). Drugi to Mumio-Bon
2 x dz. 1 kaps. zawierający naturalny produkt zwany
mumio, który przyspiesza zrost kostny, co udowodniono w badaniach naukowych. Trzecim produktem jest
D3 + K 2 (MK7) Witaminy Ojca Grzegorza 1 x dz.
1 kaps.

Mój tata ma chorobę nowotworową. Słyszałam, że
dobre efekty przynosi stosowanie selenu.
Tak w rzeczywistości jest. Jak wynika z badań m.in.
prof. Lubińskiego odpowiedni poziom selenu w organizmie zmniejsza zagrożenie wystąpienia choroby
nowotworowej nawet dziesięciokrotnie. Najlepiej, aby
pochodził ze źródeł naturalnych, np. z borowików.
W naszym Centrum używamy ekstraktu z borowików,
który znajduje się w suplemencie diety Bofonginn
kompleks. Ponadto zawiera on inne naturalne składniki, które mogą działać korzystnie w przypadku zagrożenia chorobą nowotworową lub w czasie je trwania. Głównym składnikiem tego preparatu jest ekstrakt
z czarnej huby. U osób zagrożonych wystąpieniem nowotworu lub chorych na tą chorobę oprócz leczenia
zaleconego przez lekarza, polecamy suplementować
dietę naturalnymi produktami, takimi jak: Vitalbon
2 x dz. 1 kaps., Alerbon 2 x dz. 1 kaps., Resveratrol
2 x dz. po 8 kropli, Apibon 3 x dz. 1 kaps. Stosujemy
także preparaty odtruwające, jak lek Nefrobonisol
2 x dz. 1 łyżeczka i Hepatobon 2 x dz. 1 kaps.

Czy można w jakiś naturalny sposób obniżyć poziom
kwasu moczowego?
Istnieją dwa zioła, które obniżają poziom kwasu moczowego. Pierwszy to liść brzozy, a drugi korzeń hakorośli. W CZOG stosujemy do obniżenia poziomu kwasu
moczowego lek Nefrobonisol 2 x dz. 1 łyżeczka,
który zawiera w swoim składzie m.in. sok z liścia brzo-

BEZOPERACYJNE LECZENIE PRZEPUKLINY DYSKU MIĘDZYKRĘGOWEGO
Dowody na skuteczność metody
w badaniu naukowym na stronach:
www.drblecha.pl
www.bonimed.pl
Szczegóły pod numerami: 33 861 86 21, 33 861 56 20

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)

Na stawy
i kręgosłup

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

Osteoporoza,
złamania

OrganicKrzem + MumioBon
+ D3+K 2 (MK7) O. Grzegorza

RZS, ZZSK, Toczeń

Peobon (2 x dz. 2 kaps.)
+ Artrobon (2 x dz.) + D3+K2 (MK7)
Dermobon i OrganicKrzem
+ Vitalbon

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

Wzmacnia włosy
i paznokcie,
ujędrnia skórę
Łysienie plackowate

Bóle brzucha,
jelito drażliwe

Gastrobonisol
pomocniczo: Depribon
lub Nerwobonisol

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

Skóra z oznakami
starzenia

Telomer System Bell Visage
lub Vitalbon

Nadwaga

Adipobonisan + Chitobon
+ Adipobon mono + Regulobon

Cellulit

Adipobon mono + Vitalbon

Trądzik pospolity

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

Pasożyty jelitowe

Vernikabon + Alerbon

Alergia pokarmowa

Bobonisan + Alerbon

Trądzik różowaty,
skóra naczynkowa

Venobon + Venobon krem

Na wątrobę
i trzustkę

Hepatobon + Apibon (1-3 x dz.)

Pękanie pięt

Mumio krem
+ Olej arganowy Bell Visage

Bóle głowy związane
z przewodem
pokarmowym

Gastrobonisol
(2 x dz. 1 łyżeczka
- okres terapii 5-6 tygodni)

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

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

Niskie ciśnienie, zespół
przewlekłego zmęczenia

Activbon + Vitalbon
+ Koenzym Q10 O. Grzegorza

Na cholesterol

Lipobon lub Hepatobon
+ Resveratrol krople

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

UKŁAD MOCZOWY

UKŁAD ODDECHOWY

Przeziębienie, kaszel

STAWY

Wspomaga żyły,
zapobiega pajączkom
naczyniowym

SKÓRA

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

UKŁAD NERWOWY

Stres, trudności
z zasypianiem

Wzmacnia serce,
reguluje ciśnienie

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

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
Poprawa witalności

INNE DOLEGLIWOŚCI

UKŁAD POKARMOWY

UKŁAD KRĄŻENIA

Suplementacja diety według Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza

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
Nefrobonisol + Hepatobon
(alkohol, papierosy, + Vitalbon + Czystek w kroplach
spaliny, leki, chemia)
+ Resveratrol krople

Prostatobon + Apibon

Nowotwory pomocniczo wraz
z zalecanym
leczeniem!

Nefrobonisol + Hepatobon
ponadto: Apibon, Vitalbon,
Alerbon, Bofonginn kompleks
+ Resveratrol krople

Vitalbon + Memobon + MumioBon

Choroba Hashimoto

Peobon (2 x dz. 2 kaps.)

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach zawarte w niniejszym 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.

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

Alerbon

Suplement diety

• skuteczny • bezpieczny
• naturalny

ALERBON Z OLEJEM Z CZARNUSZKI
DO SUPLEMENTACJI W ALERGII
Siła działania nasion czarnuszki siewnej
jest podobna do leku cetyryzyna,
ale w odróżnieniu od niego nie wywołuje senności 1
Bezpieczeństwo stosowania zbadano
m.in. u dzieci z alergią 2
Zalecane spożycie: 2-3 x dziennie po 2 kapsułki.

W badaniu naukowym u dzieci w wieku 6-17 lat wykazano, że u 80% zażywających olej z czarnuszki
w kapsułkach uzyskano poprawę w objawach kataru alergicznego, astmy i alergii skórnych 3

u 80% uzyskano poprawę
u 20% nie uzyskano poprawy
Do nabycia: apteki w całym kraju. Producent BONIMED Żywiec, ul. Stawowa 23, www.bonimed.pl
1. MunawarAlam Ansari, Shahida P. Ahmed, NurAlamAnsari, Cetirizine and NigellaSativa: Comparison of Conventional and Herbal Option for Treatment of Seasonal Allergic Rhinitis, „Pakistan Journal of Medicine”, Obj. 2007, vol. 46, No. nr 3, 2007 46, Nr 3, 2007.
2, 3. D. Mańkowska, W. Bylka, Nigella sativa L. – związki czynne, aktywność biologiczna , „Herba Polonica”, 2009, vol. 55, nr 1

Zioła Ojca Grzegorza
zalecane w cukrzycy
GLUKOBONISAN
Suplement diety
Mieszanka ziołowa w saszetkach do zaparzania
ułatwiająca utrzymanie prawidłowego poziomu
glukozy w surowicy krwi.

MEMOBON
Suplement diety
Preparat wspomagający
ukrwienie mózgu, pamięć,
koncentrację oraz prawidłowe funkcjonowanie
narządu słuchu i równowagi. Wzmacnia witalność.
Reguluje poziom glukozy
w surowicy krwi.
Skład: liść morwy, owocnia fasoli, ziele pokrzywy,
znamiona kukurydzy, kora cynamonowca.

Skład: ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego,
ekstrakt z korzenia żeń-szenia, mleczan magnezu.

