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Alerbon wspomaga organizm w alergii
Przyjęło się, że katar alergiczny to katar sienny, który pojawia się w maju i w czerwcu. To błąd,
dlatego, że osoby chore na alergię odczuwają już świąd nosa i oczu w lutym, marcu i w kwietniu, kiedy
to w powietrzu pojawiają się pyłki leszczyny, olchy, czy brzozy. Dlatego radzimy już wtedy zaopatrzyć się
w Alerbon, który zawiera najwyższej jakości olej z czarnuszki siewnej o gwarantowanej zawartości olejku
eterycznego. Czarnuszka siewna w badaniach przeprowadzonych m.in. na dzieciach potwierdziła swoją
skuteczność w różnego rodzaju alergiach.
Wykonano badanie skuteczności oleju z czarnuszki w łagodzeniu objawów alergicznych. Badanych
podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmowała 63 osoby w wieku 6–17 lat z katarem alergicznym, objawami astmy oskrzelowej i egzemy atopowej. 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
kataru alergicznego, astmy, egzemami, którzy otrzymywali olej 3 x dz. po 2 kaps. przez 6–8 tyg. W okresie stosowania oleju 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 ilością do spożycia w tej grupie
wiekowej jest dawka 3 x dziennie po 500 mg oleju.
Badanie skuteczności oleju z czarnuszki w leczeniu chorób alergicznych:

80% -pacjenci, u których
uzyskano poprawę
20% -pacjenci, u których
nie uzyskano poprawy
Źródło: D. Mańkowska, W. Bylka, Nigella sativa L. – związki czynne, aktywność
biologiczna, „Herba Polonica”,2009,vol. 55, nr 1, s. 109-125
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Przyczyny powstawania
wrzodów żołądka i dwunastnicy

C

horoba wrzodowa polega na okresowym pojawianiu się wrzodów w obrębie żołądka i dwunastnicy, w tych miejscach gdzie błona śluzowa
ma kontakt z kwasem solnym i pepsyną. Dolegliwości
najczęściej nasilają się wczesną wiosną i jesienią.
Dwie najczęstsze przyczyny choroby to zakażenie
bakterią Helicobacter pylori oraz stosowanie
niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
zwłaszcza gdy towarzyszy im stres. Bakteria
Helicobacter pylori przystosowała się do życia w środowisku kwaśnym żołądka. Dolegliwości związane
z chorobą wrzodową żołądka pojawiają się w postaci
dyskomfortu w górnej części brzucha od 1 do 3 godzin po posiłku (w przypadku wrzodu zlokalizowanego
w żołądku wcześniej, a w dwunastnicy później). Dość
często bóle występują w nocy lub wcześnie rano. Ból
w nadbrzuszu nie jest swoisty dla wrzodów żołądka,
czasami choroba wrzodowa przebiega bezobjawowo.
Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
ma na celu zwiększenie ilości czynników chroniących
błonę śluzową, które mają uzyskać przewagę nad
czynnikami ją drażniącymi. Aby ta szala przechyliła się
w kierunku zdrowia, należy unikać stosowania leków
przeciwbólowych i przeciwzapalnych oraz zmodyfikować dietę, w tym ograniczyć spożycie kawy, ciężkostrawnych produktów, wysokoprocentowych alkoholi.
Dym tytoniowy utrudnia gojenie wrzodów, ale także
zwiększa ryzyko ich nawrotów i prowokuje łatwiejsze

powstawanie nowotworów. Farmakoterapia choroby
wrzodowej żołądka i dwunastnicy opiera się głównie
na inhibitorach pompy protonowej lub innych lekach
neutralizujących kwasowość środowiska żołądka oraz
na stosowaniu leków, które działają przeciwbakteryjnie w stosunku do Helicobacter pylori. Najczęściej
wybiera się dwa z trzech antybiotyków: metronidazol,
klarytromycynę lub amoksycylinę. Jako, że infekcja
Helicobacter pylori jest nader częsta w populacji polskiej i nawet po skutecznym wyleczeniu może dojść do
ponownej infekcji, warto rozważyć w terapii, a zwłaszcza w profilaktyce, naturalne surowce roślinne i pochodzenia pszczelego. Najlepiej stosować takie surowce, które przyspieszają gojenie się uszkodzonej błony
śluzowej, a jednocześnie działają przeciwbakteryjnie.
W przypadku tej choroby
można stosować suplementację diety używając
do tego preparat Apibon
zawierający ekstrakt z pyłku pszczelego i propolisu
oraz napar z mieszanki
ziołowej Gastrobonisan
zawierającej koszyczek
rumianku, korzeń lukrecji,
liść babki lancetowatej,
korzeń prawoślazu, kwiat
nagietka.
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Witaminy Ojca Grzegorza
Wybierz jakość farmaceutyczną!

Coś na stawy
i kregosłup

C
Naturalne Witaminy
Ojca Grzegorza Sroki

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

horoby stawów można podzielić ogólnie ze
względów edukacyjnych na dwa rodzaje: choroby reumatoidalne, których podłożem jest
proces autoimmunologiczny i wynikający z niego stan
zapalny oraz choroby zwyrodnieniowe, które wynikają
z przeciążenia stawów. W jednym i w drugim przypadku korzystne efekty przynieść może suplementacja
diety preparatem Artrobon, który zawiera w sowim
składzie ekstrakt z korzenia hakorośli zwanego też
czarcim pazurem oraz siarczan glukozaminy. Oba te
surowce naturalne wykazują prozdrowotne i ochronne działanie w stosunku do chrząstki stawowej co ma
szczególne znaczenie w przypadku procesu zwyrodnieniowego. Wykazują także działanie przeciwzapalne, szczególnie hakorośl, zatem mogą być używane
do suplementacji diety u osób ze schorzeniami zapalnym stawów. W przypadku choroby zwyrodnieniowej
toczącej się w obrębie stawów kolanowych i biodrowych, znakomite efekty uzyskuje się stosując akupunkturę i akupresurę. Choroby stawów wspomagać
można również wcierając w okolicę chorą produkty
bogate w olejki eteryczne, np. zalecać do wcierania
Balsam kręgowy Ojca Grzegorza lub Reumobonisol, czasami dobre efekty
uzyskuje się zwłaszcza w zwyrodnieniach kolan poprzez
stosowanie kremu Mumio.
Naturalne sposoby mogą spowodować, iż zmniejszy się potrzeba zażywania leków przeciwbólowych,
których stosowanie niesie
ze sobą dużą
ilość działań
niepor z ądanych.
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Co zrobić, aby jeść mniej?

P

roblem spożywania nadmiernej ilości pokarmów dotyczy zdecydowanej większości nas.
Jakich sposobów możemy się imać, aby zredukować ilość jedzenia, które pochłaniamy. Najbardziej
uniwersalne środki, które powodują, że zjadamy mniej
pokarmów to substancje naturalne, pęczniejące w żołądku, np. chitosan obecny w preparacie Chitobon.
Zalecamy go przed posiłkami 3, a nawet 4 kapsułki,
które popijamy wodą. Po 20 minutach Chitobon na
tyle spęcznieje w żołądku, że uniemożliwia spożycie
dużej porcji jedzenie. Chitobon ma w swoim składzie
również chrom pochodzące ze źródeł naturalnych,
który to ma znaczenie w metabolizmie insuliny. Drugą substancją, która tak samo jak chitosan zmniejsza
ilość spożywanego pokarmu jest błonnik. Także on
pęczniejąc w żołądku zmniejsza ilość spożytych pokarmów. Błonnik ma dodatkowo jeszcze inne korzystne dla redukcji masy ciała własności. Otóż zwiększa
szybkość przesuwania się treści przez przewód pokarmowy. Zmniejsza wchłanialność węglowodanów
i tłuszczów oraz sprzyja rozwojowi prozdrowotnych
bakterii. Bakterie prozdrowotne zwane probiotykami
jak wynika z ostatnich badań, odbywają bardzo istotną rolę w zmniejszeniu kaloryczności posiłków. Jeżeli
przewagę w obrębie naszych jelit zyskają bakterie rodzaju Bacteroidets, kosztem bakterii Firmicutes , ilość
energii z przyswajalnych pokarmów może się zmniejszyć nawet o 150 kcal/dobę. Rekomendujemy CZOG
suplementacje zawierającą błonnik, inulinę i bakterie

probiotyczne, np. preparat Regulobon Na ilość spożywanych pokarmów wpływa insulina. Isnulina to hormon, który zmniejsza poziom glukozy w surowicy krwi,
ale także sprzyja tworzeniu się tkanki tłuszczowej. Poziom insuliny znacznie się zwiększa, kiedy spożywamy
potrawy zawierające dużą ilość cukrów prostych, np.
napoje słodzone, słodycze, itd. W przypadku potrzeby
redukcji masy ciała powinniśmy jeść węglowodany
złożone, wtedy poziom insuliny i glukozy nie będzie
zbyt wysoki po ich spożyciu. Dodatkowo jeżeli spożywamy produkty zawierające cukry złożone możemy
wykorzystać w terapii zioła hamujące rozkład tych
cukrów, to także sprzyja uczuciu sytości. W CZOG
używamy najczęściej preparatu Adipobonisan (liść
morwy białej, ziele skrzypu polnego, ziele mniszka
lekarskiego, ziele pokrzywy zwyczajnej, liść mięty pieprzowej, morszczyn)
Osoby pragnące zredukować masę ciała powinny korzystać z produktów ułatwiających metabolizm
i spalanie tkanki tłuszczowej. W naszym centrum polecamy ekstrakt z garcini cambogia bogaty w kwas
hydroksycytrynowy (HCA) i kwas CLA. Oba te surowce występują w preparacie Adipobon mono.
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Nowotwory okiem Onkologa

P

rofesor Cezary Szczylik, wybitny onkolog,
w jednym ze swoich wywiadów prasowych
przedstawił dramatyczną sytuację polskiej onkologii. Jest to argument, że szczególny nacisk należy
kłaść na właściwą profilaktykę, która ułatwi wykrycie
choroby nowotworowej w jej początkowym stadium.
Badań przesiewowych jest dużo. My pragniemy zwrócić uwagę Paniom na to, aby często wykonywały cytologię i badały piersi. Panom zwracamy uwagę na
badanie PSA, które z dużym prawdopodobieństwem
przyczyni się do wykrycia raka prostaty. Aby uchronić się przed nowotworem, a nawet wspomóc
jego leczenie należy dbać o odporność organizmu. W 2018 roku przyznano nagrodę Nobla za
stworzenie metody, która umożliwia stymulację układu odpornościowego w taki sposób, aby zwalczał
komórki nowotworowe. Być może naturalne produkty
ziołowe tradycyjnie zalecane osobom z chorobą nowotworową mają właśnie taki mechanizm działania.
Surowcem zielarskim o potencjalnie przeciwnowotworowym działaniu jest np. korzeń tarczycy bajkalskiej. W badaniach in vitro wykazał silne zahamowanie wzrostu raka płaskonabłonkowego, raka wątroby,
raka gruczołu krokowego, raka okrężnicy, raka sutka,
szpiczaka, białaczki szpikowej człowieka HL-60, raka
prostaty, białaczki limfatycznej, chłoniaka. W modelu
in vitro udowodniono, że przeciwnowotworowe własności posiada czarnuszka siewna. Potwierdzono
to w badaniach na zwierzętach.
Naukowcy z Thomas Jefferson University (USA)
na konferencji American Association for Cancer Research przedstawili efekty swych badań nad wpływem
czarnuszki siewnej na nowotwór trzustki u myszy .
Stwierdzili oni w 67% przypadków guzów
wyraźne ich zmniejszenie. Istnieją doniesienia
o pozytywnym efekcie stosowania czarnuszki siewnej
w raku jelita u zwierząt laboratoryjnych .
Kolejną substancją naturalną o potencjalnie przeciwnowotworowych własnościach jest resweratrol,
którego źródłem są skórki czerwonych winogron. Jego
prozdrowotne działanie we wspomaganiu leczenia różnych schorzeń m.in. chorób nowotworowych potwier-
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dzono w licznych badaniach in vitro oraz na modelu
zwierzęcym.
Włókno uszek ukośny zwany popularnie
czarną hubą także znalazł się wśród surowców
zielarskich, które mogą uzupełniać dietę osób, które
cierpią na choroby nowotworowe lub są nimi zagrożone. W literaturze naukowej ostatnich lat spotyka się
informacje o przeciwnowotworowym działaniu ekstraktów z czarnej huby. Są to w większości doniesienia
o badaniach w warunkach in vitro. W jednym z nich
zaobserwowano, że ekstrakt z czarnej huby hamuje
wzrost komórek nowotworowych raka wątroby w sposób zależny od dawki. Towarzyszy temu efektowi stymulacja komórek nowotworowych do apoptozy, czyli
zaprogramowanej śmierci. Wnioski z tego badania są
takie, że czarna huba może stanowić nową opcję terapeutyczną, jako potencjalny środek przeciwnowotworowy w leczeniu raka wątroby. W innym badaniu również in vitro wykazano efekt cytotoksyczny ekstraktu
z czarnej huby na ludzkie komórki raka szyjki macicy.
O czarnej hubie pisze w swej niezwykle popularnej
książce Rośliny lecznicze, prof. Aleksander Ożarowski.
Polskie gleby są ubogie w selen. Zatem rośliny, które na nich rosną mają go zbyt mało. Dlatego
uzupełnienie codziennej diety tym pierwiastkiem jest
potrzebne.
Jak wynika z badań prof. J. Lubińskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, zwiększenie ilości
selenu w diecie o 50 μg po 2-3 miesiącach powoduje
wzrost stężenia w surowicy o 25 μg/l, co radykalnie
zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się chorób
nowotworowych. Dowiedziono także, że od poziomu
selenu w surowicy krwi zależy przebieg i rokowania
w chorobie nowotworowej. Sposobem uzupełnienia
diety o selen może być spożywanie borowików lub
ekstraktów z tych grzybów.
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W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza
w celu profilaktyki przeciwnowotworowej jak w również we wspomaganiu leczenia zalecamy suplementacje diety następującymi preparatami:
• Bofonginn kompleks (3 x dz. 5 ml), który zawiera
ekstrakt z czarnej huby oraz ekstrakt z borowików
bogaty w selen
• Vitalbon (1 kaps 2 x dz.), w skład którego wchodzi ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, a także wyciągi
z owoców jagodowych o silnym działaniu antyoksydacyjnym
• Alerbon (1 kaps. 3 x dz.), czyli wysokiej jakości
olej z nasion czarnuszki siewnej zamknięty w kapsułkach
• Resveratrol (8 kropli 2 x
dz.) esencja wina w kroplach zawierający ekstrakt ze skórek winogron
podawany podjęzykowo.
Należy podkreślić, że
suplementacja diety powinna być stosowana wraz
z zalecaną przez lekarza
terapią.

Hepatobon
– odtruwanie
po zimie

T

ak się składa nieszczęśliwe dla mieszkańców
Polski, że oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. Smog, który spowija
nasze miasta i wsie przynosi ze sobą różnego rodzaju
toksyczne substancje, są to tlenki azotu, siarki, ozon,
metale ciężkie. Trudno się ustrzec przed tymi czynnikami zwłaszcza mieszkając w górskich kotlinach
i w dużych miastach. Warto w sytuacji zagrożenia
smogiem zastosować zioła o działaniu wykrztuśnym,
sprawdzone mieszanki tych ziół to Pulmobonisan,
krople Pectobonisol i syrop Pectobon. Ponadto
należy używać produktów pochodzenia pszczelego,
które mają możliwość odtruwania organizmu z metali ciężkich, np. Apibon.
Miejscem w którym odbywa się proces detoksykacji
organizmu jest wątroba.
W CZOG w celu stymulacji
pracy wątroby używamy
preparatu
Hepatobon
zawierającego w swym
składzie ekstrakt z ziela
karczocha i sylimarynę.

OCHRONA PRZED SMOGIEM!
Pulmobonisan
ułatwia wyksztuszanie,
chroni gardło, struny głosowe
i oskrzela

Anginbon
chroni błony śluzowe
gardła i jamy ustnej
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Zioła mogą być
DS complex
pomocne
suplementacja
w przypadku
dla mózgu!
DS complex zawiera ekstrakty z liści zielonej
mięśniaków macicy

D

o takich wniosków doszedł znany poznański
ginekolog doktor Kapczyński, do którego trafiały pacjentki z mięśniakami macicy, zagrożone operacją z tego powodu. Doktor Kapczyński chciał
przekonać się o tym, czy osiągnie dobre efekty terapeutyczne zalecając jedynie zioła. Zastosował u nich
napar z mieszanki ziołowej. Z 82 pacjentek, które stosowały tą metodę jedynie 6 wymagało leczenia operacyjnego. Leczone Panie były najczęściej w wieku okołoklimakteryjnym. Na podstawie doświadczeń doktora
Kapczyńskiego oraz Ojca Grzegorza Sroki, stworzono
w CZOG preparat Krople Kobiece O. Grzegorza
Sroki (wyciąg alkoholowy z ziela krwawnika, wyciąg
alkoholowy złożony z: kłącza pięciornika, ziela jemioły,
ziela skrzypu, ziela tasznika, ziela rdestu ostrogorzkiego, liścia brzozy, liścia borówki czernicy, owocu
niepokalanka, ekstrakt z owocu kasztanowca) zalecane do suplementacji diety w przypadku mięśniaków
i nadmiernego krwawienia miesięcznego. Jeżeli ten
problem dotyczy Pań w okresie okołoklimakteryjnym
dodatkowo stosuje się Klimaktobon.

herbaty, kłącza kurkumy i owoców czarnego pieprzu,
które wspierają funkcjonowanie układu nerwowego. Ponadto ekstrakt z liści zielonej herbaty
wspomaga koncentrację i zdolność uczenia
się, a także przeciwdziała pogorszeniu pamięci związanemu z wiekiem. Preparat polecany
jest jako uzupełnienie codziennej diety w składniki
o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Antyoksydanty
neutralizują wolne rodniki, a przez to chronią komórki
przed stresem oksydacyjnym oraz hamują starzenie
organizmu. Zawarte w DS complex ekstrakty z liści
zielonej herbaty, kłącza kurkumy i skórek winogron
oraz kora cynamonowca sprzyjają prawidłowej pracy
układu krwionośnego, w tym także serca. Ekstrakty z liści zielonej herbaty, kłącza kurkumy, owoców
czarnego pieprzu i owoców borówki czernicy oraz
kora cynamonowca wspomagają pracę układu trawiennego, w tym funkcjonowanie wątroby. Ekstrakty
z kłącza kurkumy i imbiru oraz z korzenia tarczycy
bajkalskiej, wchodzące w skład preparatu, sprzyjają zdrowiu stawów. Rekomendujemy stosowanie
2 kapsułek suplementu dziennie (u dzieci poniżej 6
roku życia 1 kapsułka dziennie). Korzystnie będzie
oddziaływać na mózg również suplementacja diety
kroplami Resveratrol - esencja wina w kroplach
(2 x dziennie 8 kropli podjęzykowo) oraz Koenzymem
Q10 Ojca Grzegorza (1 kapsułka na dzień).
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Aktywność fizyczna podstawą
nowej piramidy zdrowia!

Z

tarczyca bajkalska jest silnym adaptogenem, który
ułatwia odpoczynek po wysiłku, znacząco go skracając. Osoby stosujące Vitalbon zgłaszają nam, ze stają
się bardziej wydolne fizycznie i odczuwają wyraźny
przypływ energii. Czasami brak siły i ochoty do aktywności fizycznej wynika z niedoborów koenzymu Q10,
którego ilość w organizmie z wiekiem ulega zmniejszeniu. W takiej sytuacji zalecamy suplementację
diety Koeznymem Q10 Ojca
Grzegorza, w skład którego
wchodzi surowiec najwyższej
jakości farmaceutycznej.
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drowy styl życia to coś, co warte jest najszerszego propagowania. Na styl życia składają się
różne czynniki, takie jak m.in. żywienie, sen,
ruch. U podstawy najbardziej aktualnej piramidy znajduje się aktywność fizyczna. Jak skłonić swój organizm do tego, aby tą aktywność realizować? Okazuje
się, że pewne surowce zielarskie mogą sprawić, że
będziemy bardziej skłonni do ruchu. Najważniejszym
z nich według naszych obserwacji jest tarczyca bajkalska. Osoby, które stosują Vitalbon, którego głównym
składnikiem jest ekstrakt z tej rośliny, wyraźnie zwiększyły swą aktywność ruchową. Wynika to z tego, że
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Homocysteina – niezależny czynnik
powstawania miażdżycy

H

omocysteina jest substancją, która wytwarzana jest w naszym organizmie na skutek przemian biochemicznych. Jej prawidłowe stężenie
w osoczu powinno mieścić się w granicy od 5 do 9
micromoli/litr. Jednakże na skutek niedoborów witamin zwłaszcza witamin B 6, B12 a szczególnie kwasu
foliowego jej poziom może się znacznie podwyższyć.
Poziom wyżej wymienionych witamin może ulec obniżeniu na skutek stosowania niektórych leków np.
fibratów, leków moczopędnych, metforminy. Są to leki
często używane w przypadku osób chorujących na
cukrzyce i choroby serca. Sytuacja jest o tyle groźna,
że podwyższony poziom homocysteiny uważany jest
za niezależny czynnik ryzyka rozwoju chorób układu
sercowo-naczyniowego. Zatem w przypadku podwyższonego parametru w surowicy krwi należy suplementować dietę witaminami z grupy B. Znakomicie do
tego nadaje się preparat Neurobon complex, który
oprócz witamin z grupy B posiada również w składzie
kwas γ-linolenowy (GLA), witaminę C, urydynę, kwas
α-liponowy, kwas foliowy, selen, biotynę oraz inozytol.
Ma to znaczenie nie tylko w przypadku chorób układu
krążenia. Bogaty skład Neurobonu complex wspomaga prawidłowe działanie układu nerwowego, a uważa
się, że podwyższony poziom homocysteiny może ten
układ uszkadzać i prowokować powstawanie scho-

rzeń neurodegeneracyjnych takich jak np. choroba
Alzheimera i Parkinsona. Osoby zagrożone miażdżycą
powinny pamiętać o tym, ze główna walką z tą chorobą toczy się na poziomie wewnętrznej warstwy naczyń
krwionośnych, która nazywa się śródbłonkiem naczyniowym. Podwyższony poziom homocysteiny powoduje dysfunkcje śródbłonka zwiększając jego przepuszczalność, co może uszkadzać naczynia krwionośne.
Zatem oprócz utrzymania prawidłowego poziomu
homocysteiny musimy wpływać na inne czynniki
działające pozytywnie na śródbłonek. Takim czynnikiem będzie bez wątpienia liść miłorzębu japońskiego, który dobrze jest połączyć z obniżającym poziom
cholesterolu ekstraktem z liścia karczocha. W tym
celu w CZOG używamy preparatu Lipobon, który
zawiera te dwie substancje naturalne. Ochronnie na
śródbłonek działa również ekstrakt ze skórek winogron bogaty
w resveratrol, najlepiej
podawany podjęzykowo. W CZOG zalecamy w takim przypadku
Resveratrol – esencja wina w kroplach.

Rola Homocysteiny w miażdżycy
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Prostatobon
– łysienie
androgenne
i powiększenie
prostaty

O

woc palmy sabal, której największe plantacje znajdują się na Florydzie, uważany
jest za surowiec, który jest zarezerwowany do leczenia i suplementacji diety mężczyzn
z gruczolakiem prostaty. Rzeczywiście jest to
główny kierunek działania takiego surowca, potwierdzony w licznych badaniach naukowych.
Jednakże nie jest to jedyny efekt stosowania
ekstraktu z owoców palmy sabal. Hamowanie
efektów działania męskich hormonów płciowych,
czyli androgenów, nie ogranicza się tylko do
gruczołu krokowego. Działa on także na mieszki włosowe i zapobiega łysieniu typowemu dla
mężczyzn, tzw. łysieniu androgennemu. Badania
na ten temat prowadzono w przypadku mężczyzn
z łysieniem średnio i słabo nasilonym i w obu tych
przypadkach u większości badanych zaobserwowano korzystny efekt (włosy odrastały). Z obserwacji CZOG wynika, że stosowanie Prostatobonu korzystne w przypadku gruczolaka prostaty
sprawiało również, że włosy odrastały. Efekty nie
są zarezerwowane tylko dla mężczyzn, ale miały też
korzystny wpływ
w przypadku utraty włosów u kobiet
o ile łysienie miało
objawy typowe dla
łysienia typu męskiego, czyli pojawiały się zakola.

zestaw za
wiera 2 k

remy ora

z kapsułk

i doustne

Absolutnie
innowacyjna formuła:
•
•
•
•
•

odmładzająca
zwiększająca elastyczność skóry
redukująca zmarszczki
rozjaśniająca przebarwienia
naturalnie chroniąca przed
promieniami UV

Nowości z linii
Telomer System Bell Visage
• Balsam do ciała
• Krem pod oczy
• Krem do rąk
• Serum do szyi i dekoltu

Już czas,
żebyś
cofnęła czas
SKÓRA MŁODSZA O 10 LAT
W CIĄGU DWÓCH MIESIĘCY
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Memobon – dotleń swój mózg!

M

iłorząb japoński można nazwać królem
układu naczyniowego. Poprawia ukrwienie we wszystkich tkankach naszego ciała,
co ma szczególne znaczenie w ukrwieniu mięśnia
sercowego oraz w ukrwieniu mózgu. Uważa się, że
ta właściwość miłorzębu powodowana jest przede
wszystkim przez to, że zwiększa on wydzielanie przez
śródbłonek tlenku azotu, który działa rozszerzająco na
naczynia krwionośne. Miłorząb japoński hamuje również skłonność do zlepiania się krwinek przez to zapobiega powstawaniu zakrzepów tętniczych. Ekstrakt
z liścia miłorzębu ułatwia dostarczanie i wykorzystywanie przez mózg tlenu i glukozy i powoduje, że nawet
niedotleniony mózg pracuje w sposób prawidłowy. Ponadto zwiększa on tolerancję mózgu na niedotlenienie.
Ten surowiec zalecany jest w przypadku szumów usz-

LIŚĆ MIŁORZĘBU
JAPOŃSKIEGO +
OWOC KASZTANOWCA
żylaki, pajączki naczyniowe

nych i zawrotów głowy, zwłaszcza, gdy połączymy go
z ekstraktem z korzenia żeń-szenia, np. w preparacie
Memobon. Te efekty wywoływane są przez to, że miłorząb poprawia m.in. ukrwienie ucha wewnętrznego,
gdzie znajduje się narząd równowagi. W połączeniu
z liściem kasztanowca poprawa ukrwienia w obrębie
kończyn dolnych powoduje iż zmniejszają się dolegliwości związane z procesem miażdżycowym toczącym
się właśnie w kończynach dolnych. Miłorząb japoński
ma równie zastosowanie w przypadku żylaków i pajączków naczyniowych, wtedy dobrze jest go łączyć
z owocem kasztanowca. Takie połączenie stosujemy
w CZOG w preparacie Venobon.
Ekstrakt z miłorzębu dobrze jest łączyć również
z ekstraktem z kwiatostanu głogu w celu poprawy
ukrwienia mięśnia sercowego.

LIŚĆ MIŁORZĘBU
JAPOŃSKIEGO +
KORZEŃ ŻEŃ-SZENIA
poprawia ukrwienie mózgu
i wszystkie jego konsekwencje

Venobon

Memobon

MIŁORZĄB
JAPOŃSKI
LIŚĆ MIŁORZĘBU
JAPOŃSKIEGO +
KWIATOSTAN GŁOGU
poprawa ukrwienia serca

Cardiobon
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LIŚĆ MIŁORZĘBU
JAPOŃSKIEGO +
LIŚĆ KARCZOCHA
miażdżyca

Lipobon
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5 najważniejszych
dla oczu roślin

O

d wielu lat panuje opinia, że naturalne produkty
sprzyjają dobremu widzeniu, ale dopiero badania naukowe (CAREDS, AREDS, BMES, LUNA),
które przeprowadzono w ostatnich latach potwierdziły
tą obiegową opinię. W przypadku chorób oczu można
stosować różne surowce naturalne. Z naszej praktyki ziołoleczniczej wynika, że 5 z nich wysuwa się na
czoło. Pierwszym surowcem, który stosowali już od
czasu II wojny światowej piloci brytyjscy, była borówka czarna. Ma ona szerokie spektrum terapeutyczne.
Nie jest to tylko działanie na siatkówkę oka jak kiedyś
myślano. Borówka czarna wpływa korzystnie także
na tkankę mózgową, która analizuje obraz przekazywany z siatkówki oka. Ta stymulacja tkanki mózgowej
nie ogranicza się jedynie do miejsca gdzie analizowane są obrazy, ale stymuluje cały mózg. A co za tym
idzie poprawia sprawność myślenia, zwłaszcza u osób
starszych. Drugim godnym odnotowania surowcem
zielarskim pomocnym w chorobach oczu jest kwiat
aksamitki, który zawiera w swoim składzie naturalną luteinę i zeaksantynę. Oba te karotenoidy chronią
plamkę żółtą oczu i suplementacja nimi ma szczególnie duże znaczenie w zwyrodnieniu plamki żółtej
(AMD) związanej z wiekiem. Nasze obserwacje dotyczące tych surowców są wieloletnie, gdyż występują
one w suplemencie diety Oculobon. Efekty jego
stosowania w przypadku uszkodzenia siatkówki związanego z retinopatią cukrzycową lub
nadciśnieniową są bardzo dobre. Nie tyczy się
to jedynie siatkówki oka, ale również soczewki, gdyż
zarówno ekstrakt z borówki czarnej jak i aksamitki
mają silne działanie antyoksydacyjne a zaćma zwana czasami kataraktą jest wywoływana m.in. stresem
oksydacyjnym. Trzecim surowcem o którym warto
wspomnieć w przypadku chorób oczu to miłorząb
japoński. Ekstrakt z liścia tego drzewa poprawia
ukrwienie i jest szerzej opisany w artykule Memobon –
dotleń swój mózg. Tutaj warto wspomnieć tylko o tym,
że jako jeden z nielicznych surowców zielarskich znalazł zastosowanie w leczeniu jaskry.

Ekstrakt z owoców kasztanowca to substancja, która kojarzy się z układem żylnym. Jednak
należy pamiętać, że jest to również surowiec, który
poprawia krążenie w drobnych naczyniach krwionośnych, działa na nie uszczelniająco, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie oraz zmniejsza skłonność do
tworzenia się zakrzepów naczyniowych. Owoc kasztanowca bardzo dobrze jest łączyć w jednym preparacie
z ekstraktem z liścia miłorzębu. Taka synergia działania jest bardzo korzystna zarówno dla naczyń żylnych
ja i drobnych naczyń krwionośnych, które zapewniają
właściwe ukrwienie siatkówki oka. Piąta substancja
to resweratrol obecny w wielu roślinach, ale najlepiej przebadany jest ten, który występuje w skórkach
winogron. Ma on bardzo szerokie spektrum działania.
Działa szczególnie dobrze na śródbłonek naczyń i ma
kardynalne znaczenie dla utrzymania właściwego
mikrokrążenia również w siatkówce oka. W Naszym
Centrum zalecamy formę podania resweratrolu w formie alkoholowego ekstraktu podawanego w kroplach
podjęzykowo.
Suplementacja
diety produktami naturalnymi
w chorobach oczu stała się
przedmiotem wielu badań
naukowych, dlatego zalecają ją także znane autorytety
w dziedzinie okulistyki.
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Nerki lubią ciepło
„Nerki lubią ciepło” to zdanie często powtarzał
chorym Ojciec Grzegorz. Dotyczyło to zwłaszcza pań,
które ze względów anatomicznych dużo łatwiej zapadają na infekcje dróg moczowych, głównie pęcherza
moczowego. Jesienią często mamy do czynienia
z kapryśną aurą, dlatego tak ważne jest, aby ubierać
się ciepło, a w chłodne dni spożywać potrawy rozgrzewające, które zawierają dużo przypraw, takich
jak papryka, imbir, cynamon, goździk. Można do tego
użyć herbatek ziołowo-owocowych skomponowanych
według zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i produkowanych przez Bonimed. Trzecim elementem,
obok ciepłych ubrań i rozgrzewających potraw są zioła. W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki
w przypadku zapalenia dróg moczowych i nerek pole-

camy lek Nefrobonisol (2-3 x dz. 1 łyżeczka), który
działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Aby skutecznie eliminować bakterie z dróg moczowych,
można także spożywać
suplement diety Urobon
(2-3 x dz. 2 kaps.). Zawiera on ekstrakty z ziela pokrzywy, skrzypu
i owoców żurawiny.

TAJEMNICE CHIŃSKIEJ MEDYCYNY
mieszanki ziołowo-owocowe
o skutecznym działaniu i znakomitym smaku

100 % NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
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Jak zatrzymać
starzenie?

W

dawnych czasach alchemicy poszukiwali
recepty na nieśmiertelność. Współczesna
nauka niczym się w tej materii nie różni. Również poszukuje recepty na długowieczność.
Jedną z substancji, która być może o 40% jest
w stanie wydłużyć nasze życie jest resweratrol.
Ekstrakt ze skórek winogron zawierających w swoim
składzie resweratrol, to substancja doskonale, jak na
naturalny produkt, przebadana naukowo. Powstały nawet na ten temat naukowe pozycje książkowe.
W jednej z nich prezentowane są badania naukowe
pokazujące, że społeczności spożywające większe
ilości czerwonego wina, bogatego m.in. w resweratrol
dożywają znacznie starszego wieku, niż populacje,
które tego wina nie spożywają. Autor przytacza badania prowadzone na mieszkańcach środkowej części
Sardynii, centralno-południowej Francji oraz Gruzji
i Armenii. „Mechanizm przeciwstarzeniowy” ekstraktu
ze skórek winogron jest złożony i w głównej mierze
zależy od polifenoli zawartych w skórkach winogron.
Substancje zawarte w winie czerwonym działają przeciwzapalnie oraz zapobiegają powstawaniu stresu oksydacyjnego. Zawarty w czerwonym winie resweratrol
stymuluje ponadto białka o nazwie sirtuiny, służące do
„naprawy” DNA, czyli naszych genów. Ponadto przyczynia się do młodego wyglądu skóry, przede wszystkim dlatego, że zapobiega jej
starzeniu pod wpływem światła słonecznego.

Statynowy przymus

L

eki z grupy statyn są w chwili obecnej dość powszechnie stosowane, zwłaszcza u osób, które
chorują na choroby układu sercowo-naczyniowego lub cukrzycę. Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie „International Journal of Cardiology” u pacjentów, którzy przeszli już zawał serca
lub udar mózgu, połączenie stosowania statyn i diety
śródziemnomorskiej wydaje się najskuteczniejszym
wyborem, aby zmniejszyć ryzyko zgonu, zwłaszcza
z przyczyn sercowo-naczyniowych. Takie połączenie
zmniejsza stan zapalny w organizmie. Obecnie uważa
się, że to właśnie stan zapalny jest głównym czynnikiem predysponującym do rozwoju chorób układu
sercowo-naczyniowego. Należy podkreślić, że ma on
formę subkliniczną, czyli nie wywołuje wrażenia stanu
zapalnego. Jest zatem trudny do wykrycia najczęściej
używanymi metodami, takimi jak poziom CRP, bądź
OB. Coraz częściej pojawiają się głosy, że poziom
cholesterolu nie jest prognostycznie najważniejszym
parametrem jeżeli chodzi o ryzyko miażdżycy. Czy zatem stosowanie statyn jest bezwzględnie potrzebne,
skoro z ich własności wykorzystuje się w największym
stopniu efekt przeciwzapalny. Pytanie to pozostaje
otwarte, zapewne nauka odpowie na nie w niedługim czasie. To, że dieta śródziemnomorska jest tak
skuteczna, daje nam powód do tego, aby pomyśleć
o naturalnych produktach roślinnych, które również
działają w sposób przeciwzapalny i są obarczone
mniejszymi działaniami niepożądanymi w porównaniu
do leków z grupy statyn. Jest tych produktów w arsenale zielarskim bardzo dużo. Na czoło wysuwa się tarczyca bajkalska, a także ekstrakt ze skórek winogron
bogaty w resweratrol. Oba te surowce znakomicie
działają na śródbłonek naczyń krwionośnych. Należy
pamiętać również o owocach jagodowych: aronii, borówki czarnej, żurawiny, które wykazują silne działanie
antyoksydacyjne. Wszystkie te substancje znajdują
się w preparacie Vitalbon. Surowce zielarskie, które
działają prozdrowotnie na układ sercowo naczyniowy to także ekstrakty z liści karczocha i miłorzębu.
Karczoch dodatkowo obniża poziom cholesterolu.
Obu tych surowców używamy w CZOG w preparacie
Lipobon.
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Krople Ojca
®
Grzegorza Sroki
GASTROBONISOL
• Zaburzenia trawienia
• Zatrucia pokarmowe
• Kamica żółciowa
• Wzdęcia
• Zgaga

CARDIOBONISOL
• Nadciśnienie
• Niedokrwienie
i osłabienie serca

PECTOBONISOL
• Przeziębienie, kaszel
• Zapalenie oskrzeli
• Astma

NERWOBONISOL
• Nerwica
• Bezsenność

NEFROBONISOL
• Zapalenie nerek
i dróg moczowych
• Kamica nerkowa
• Dna moczanowa
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.

Triada spokoju

Z

iół używanych do łagodzenia stresów i w celu
ułatwienia zasypiania jest wiele, ale 3 z nich wysuwają się na czoło. Są nimi liść melisy, szyszki
chmielu i korzeń kozłka.
Liść melisy działa uspokajająco i rozkurczowo
w stosunku do mięśni gładkich. Odpowiadają za to
prawdopodobnie składniki olejku eterycznego. Posiada również właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, immunostymulujące i antytoksydacyjne.
Ze względu na swoje szerokie spektrum działania melisa jest bardzo popularnym składnikiem mieszanek
ziołowych i produktów galenowych.
Szyszki chmielu obniżają wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego na bodźce i nieznacznie
hamują czynność kory mózgowej, przez co uspokajają
oraz ułatwiają zasypianie. Kwasy goryczowe obecne
w surowcu zwiększają wydzielanie soków trawiennych
i łaknienie. Działają także przeciwbakteryjnie. Szyszki
chmielu zmniejszają napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego. Warto podkreślić synergię działania
surowca z korzeniem kozłka. Ich połączenie pozwala
na ośmiokrotne zwiększenie efektu terapeutycznego.
Stosując szyszki chmielu należy pamiętać o tym, że
wykazują działanie estrogenopodobne. Nie powinny
być używane przez matki karmiące, gdyż substancje
goryczne mogą przenikać do pokarmu.
Korzeń kozłka to typowy surowiec uspokajający o stosunkowo silnym działaniu. Za główne związki
czynne w nim obecne uważa się walepotriaty, olejek
eteryczny i kwas walerenowy. Walepotriaty posiadają
właściwości uspokajające. Kwas walerenowy działa
rozkurczająco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, a także dróg moczowych i naczyń krwionośnych. Połączenie działania rozkurczowego i uspokajającego jest bardzo korzystne w chorobach przewodu
pokarmowego. Korzeń kozłka może nasilać działanie
benzodiazepin i alkoholu oraz, podobnie jak liść melisy i szyszki chmielu, spowalniać szybkość reakcji na
bodźce co wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych w ruchu.
Nerwobonisol zawiera wszystkie trzy opisane
surowce.

Syropy
na bazie miodu

Korzeń
piwonii białej
w badaniach
naukowych

R

eumatoidalne Zapalenie Stawów RZS jest
przewlekłą chorobą tkanki łącznej o podłożu
immunologicznym. Charakteryzuje się stanem
zapalnym stawów zwłaszcza dłoni i stóp. Zazwyczaj
objawy dotyczą obu kończyn (prawej i lewej). W zimowym numerze Ziół dla Zdrowia w artykule Korzeń
piwonii białej nadzieją reumatologii (dostępny również
on-line na stronie www.bonimed.pl w zakładce baza
wiedzy), przedstawiliśmy badanie naukowe, które pokazuje, że ekstrakt z korzenia piwonii białej może być
alternatywą dla leku metotreksat, który standardowo
stosowany jest do terapii tejże choroby. W badaniu
tym udowodniono, że łączne stosowanie metotreksatu
i korzenia piwonii białej jest korzystniejsze dla pacjentów.
Kolejnym badaniem objęto 260 pacjentów z RZS,
którzy przez 24 tygodnie przyjmowali ekstrakt z korzenia piwonii (TGP) w połączeniu z metotreksatem lub
sulfasalazyną z metotreksatem. Efekty badano po 4,
8, 12 i 24 tygodniach: podobne efekty terapeutyczne;
szybsza indukcja poprawy.

Sedabon
łagodzi stres,
ułatwia zasypianie

Pectobon
na kaszel i przeziębienie

Immunobon
wspomaga odporność

efekt
terapeutyczny
w tygodniach

po 4

po 8

po 12

po 24

metotreksat
+ sulfasalazyna

87 %

90 %

94 %

94 %

metotreksat
+ TGP

90 %

94 %

100 % 100 %

Badanie to wykazało, że ekstrakt z korzenia piwonii może działać skuteczniej niż znany i popularny
lek stosowany standardowo w chorobach autoimmunologicznych. Warto zaznaczyć, ze źródłem tego doniesienia naukowego jest monografia, którą opublikowała Europejska Agencja Leków (EMA).

Bonimel

głogowo-melisowy

wspomaga krążenie krwi,
łagodzi stres
i ułatwia zasypianie
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Działanie
Mumio

M

umio to substancja naturalna wyciekająca
ze skał w wysokich górach środkowej Azji.
Jest ona używana w terapii od tysięcy lat.
Czym to jest spowodowane? Mumio zawiera: składniki
archaicznych roślin, aminokwasy (glutamina, glicyna,
fenylolalanina, lizyna, seryna, tyramina, walina, tyrozyna, kwas aspargainowy, histydyna, prolina, metionina), polifenole, alkaloidy, biopierwiastki (żelazo,
miedź, nikiel, kobalt, chrom, potas, magnez, mangan,
cynk, stront, fluor, jod, glin, selen, siarka, tytan, wanad), witaminy (B, C, P, K), fosfolipidy, sterydy naturalne, olejki eteryczne, terpeny.
Większość autorów uważa, że ta substancja
stymuluje układ odpornościowy, przyspiesza proces gojenia się i regeneracji tkanek. Wykazuje także
działanie adaptogenne, czyli ułatwia przystosowanie
organizmu do trudnych warunków środowiskowych.
Mumio ma ponadto działanie przeciwzapalne, antyseptyczne i przeciwalergiczne. Jak się okazuje w
XXI wieku spożywając żywność, która nie jest odpowiednio bogata w naturalne mikro i makro składniki i
witaminy, potrzebujemy do zachowania zdrowia wiele
substancji, których mumio jest źródłem. Badania nad
tą substancją prowadzą różne ośrodki naukowe ze
środkowej Azji i Indii, gdyż tam właśnie ta substancja
występuje i jest używana w terapii. Wykryto m.in. że
jest to produkt przyśpieszający zrost kostny o dwa tygodnie, zwiększa jakość nasienia u mężczyzn, podnosi poziom testosteronu w przypadku jego niedoboru.
Warunkiem zastosowania mumio w suplementacji diety jest
wysoka jakość tej substancji.
W CZOG używamy preparatu
Mumio-Bon w którym znajduje się mumio o najwyższej
jakości farmaceutycznej, nadzorowanej przez laboratorium
kontroli jakości.
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Niedożywione
włosy

C

zasami, gdy spoglądamy do lustra to dostrzegamy z przerażeniem, że nasze włosy stały się
matowe, a skóra też nie wygląda zdrowo. Odruchowo zaglądamy do internetu jaką odżywkę mamy
kupić, aby to zmienić. To nie odżywka jest nam jednak
potrzebna a właściwe odżywienie całego organizmu.
Czasami jest to trudne do uzyskania, gdyż jesteśmy
często zmuszeni do jedzenia produktów spożywczych
niskiej jakości. Dlatego warto sięgnąć po skoncentrowane źródła witamin i minerałów. Bez wątpienia takim źródłem jest Dermobon, który oprócz minerałów
niezbędnych do utrzymania dobrego stanu skóry ma
witaminy z grupy B, a także ekstrakt z ziela skrzypu
i pokrzywy. Jeżeli jesteśmy na ostatnio modnej diecie
bezglutonowej i nie spożywamy produktów zbożowych
możemy mieć bardzo duży niedobór witamin z grupy
B. Wtedy warto wspomóc się dodatkowo preparatem
Neurobon complex, 1 x dziennie 1 kaps powinna
wystarczyć, aby uzupełnić braki. Należy pamiętać
również, że nasza skóra i włosy potrzebują dużo kolagenu. Stymulację jego wzrostu w organizmie uzyskujemy poprzez dietę. Ojciec Grzegorz zalecał galaretki
z dziczy cielęcej. Bardzo ważnym makro składnikiem
do tego, aby włókna kolagenowe wzrastały w sposób
prawidłowy jest krzem. Naturalnym jego źródłem jest
ziele skrzpu i rdestu ptasiego. W naszym centrum
zalecamy suplementację diety preparatem OrganicKrzem jest to mieszanka ziołowa, którą należy gotować 1-2 saszetki dziennie przez 20 minut. Należy
pamiętać również o tym, że
prawidłowe namnażanie kolagenu jest warunkowane
odpowiednim poziomem witaminy C w organizmie. Braki
tej witaminy uzupełnić można
stosując najwyższej jakości
farmaceutycznej Witaminę C
Ojca Grzegorza.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Prozdrowotne
bakterie

Funkcje naturalnej
Witaminy E

becność bakterii w organizmie może kojarzyć
się negatywnie. Najczęściej utożsamiamy je
ze stanem chorobowym. Nie zawsze jest to
prawda. W naszych jelitach bytują także bakterie,
które sprzyjają zdrowiu. Niestety niewłaściwa dieta
bądź niektóre leki mogą zaburzać równowagę składu
mikroflory jelitowej. Dieta oparta o cukry proste i pieczywo cukiernicze (bogate w izomery trans kwasów
tłuszczowych) powoduje namnażanie się w jelitach
bakterii, które nie są naszymi sojusznikami i mogą
prowadzić m.in. do tycia. Z kolei dieta bogata błonnik powoduje, że w jelitach rozwijają się bakterie,
które sprzyjają zdrowiu. Także niektóre leki mogą
niszczyć prozdrowotne bakterie – są nimi antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz leki, które
zmniejszają wydzielanie soków żołądkowych np. tzw.
blokery pompy protonowej stosowane w przypadku
refluksu żołądkowo-przełykowego. Poza dietą bogatą
w błonnik i inulinę zaleca się w takich przypadkach
stosowanie probiotyków, czyli preparatów zawierających w swoim składzie korzystne bakterie jelitowe (im
większa ich ilość i różnorodność tym lepiej), najlepiej
w formie mikrokapsułkowanej. Mikrokapsułki chronią
bakterie przed zniszczeniem w soku żołądkowym,
dzięki czemu, kiedy docierają do jelit, wciąż są biologicznie aktywne. Ważne jest też, aby szczepy używane
w probiotykoterapii były zidentyfikowane i miały udowodnione działanie terapeutyczne oraz, aby były podawane przez dłuższy czas. Niestety pacjenci często
stosują probiotyki tylko przez okres antybiotykoterapii,
a to stanowczo za krótko. Należy stosować suplementację nawet 2-3 tygodnie po
zakończeniu przyjmowania
leków. W CZOG zalecamy
Bactibon complex 1 razy
dziennie. Ten innowacyjny
produkt zawiera aż 7 szczepów prozdrowotnych bakterii
jelitowych w postaci mikrokapsułkowanej.

itamina E to silny antyoksydant rozpuszczalny w tłuszczach, dzięki czemu chroni cholesterol LDL utlenieniem. Jej naturalna, czyli
najlepsza forma to 4 tokoferole i 4 tokotrienole. Działa
przeciwzapalnie i przeciwzakrzepowo, zwiększa elastyczność błon komórkowych oraz chroni śródbłonek
naczyń krwionośnych, stymuluje odporność organizmu.
Niedobór naturalnej witaminy E może przyczyniać
się do powstawania wielu chorób, dlatego suplementacja nią zalecana jest m.in. w przypadku bezpłodności, miażdżycy oraz innych chorób układu krążenia.
Zaleca się stosowanie tokoferoli i tokotrienoli profilaktycznie, a także w różnych jednostkach chorobowych. Dawka dobowa w zależności od schorzenia to
150-1500 mg. Specjaliści od mikroodżywiania, np.
światowej sławy ekspert Uwe Gröber,polecają stosować połączenie tokoferoli i tokotrienoli, czyli naturalną
witaminę E, w wyżej wymienionych jednostkach chorobowych, a także w przypadku chorób centralnego
układu nerwowego takich jak choroba Alzheimera,
choroba Parkinsona, czy stwardnienie rozsiane.
Witaminę E zalecają okuliści przy zaćmie i zwyrodnieniu plamki żółtej związanej wiekiem (AMD).
Wskazana jest do suplementacji diety w przypadku
chorób reumatoidalnych, w cukrzycy, mukowiscydozie, a nawet w przypadku choroby nowotworowej.
Osoby poddawane dializie oraz uprawiający sport
również powinni suplementować dietę naturalną witaminą E. Początkowo zaleca się przez około 1 tydzień
stosować nieco wyższe dawki witaminy. W Centrum
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza stosujemy naturalną
witaminę E w dawce 2 x dziennie 1 kapsułka przez
1 tydzień, następnie zalecamy zmniejszenie dawkowania do 1 kapsułki dziennie. Naturalna Witamina E
Ojca Grzegorza, będąca połączeniem 4 tokoferoli i 4
tokotrienoli, zdecydowanie różni się od syntetycznego
alfa tokoferolu dostępnego powszechnie w aptekach.

O

W
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Bóle brzucha

O

przyczynach bólów brzucha napisano setki
książek, a człowiek i tak potrafi chorować po
swojemu”. Cytat ten świadczy o tym, iż trudno jest na podstawie jedynie objawów rozpoznać co
jest przyczyną dolegliwości bólowych u konkretnego
chorego.
Co gorsza objawy potrafią być bardzo zwodzące,
nawet dla doświadczonego lekarza, cóż dopiero dla
laika.
Jednakże postaramy się w formie skrótowej
przybliżyć czytelnikowi różnicowanie bólów brzucha.
Informacje zawarte w artykule pomogą wstępnie rozpoznać z czym ma się „prawdopodobnie” do czynienia.
Podkreślamy jednak, że nie zastąpi to badania
lekarskiego, do którego namawiamy w razie jakichkolwiek problemów ze zdrowiem.
Do objawów towarzyszących bólowi brzucha,
które wymagają bezwzględnie konsultacji lekarskiej należą:
• wymioty: krwią lub treścią podobną do fusów po
kawie,
• podejrzenie, iż bóle brzucha mają swą przyczynę
w sercu,
• obecność krwi w stolcu lub stolce o kolorze smoły,
• jeżeli stolec ma kształt ołówka (cienki, długi),
• jeżeli chory traci na wadze,
•
gdy bólowi towarzyszą zmiany koloru skóry
(żółta, blada).

Dla uproszczenia podzielimy brzuch na 9 części
przypiszemy do tych części przypuszczalne przyczyny
bólu (najczęściej zalecane do leczenia i suplementacji
diety preparaty ziołowe).
1. Bóle pęcherzyka żółciowego (ból po pokarmach
wzdymających) poza bólem samoistnym silny ból
przy wstrząsaniu (opukiwaniu) tej okolicy (Gastrobonisol).
2. Bóle wątroby (raczej tępy, czasami można wyczuć
powiększoną krawędź wątroby) – przyczyna: np.
zapalenie wątroby, guzy wątroby (Hepatobon).
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3

Nadbrzusze

Podżebrze
Prawe

Podżebrze
Lewe

6
Okolica
Lędźwiowa
Prawa
Okolica
Pachwinowa
Prawa

1

Okolica
Lędźwiowa
Lewa

7
Śródbrzusze

13

10

Okolica
Pachwinowa
Lewa

Podbrzusze

3. Refluks żołądkowo-przełykowy – przedostanie się
kwaśnej treści żołądka do przełyku na skutek zbyt
słabego zwieracza dolnego przełyku – bólowi towarzyszy pieczenie (zgaga), które promieniuje do góry
(Gastrobonisol + Gastrobonisan).
4. Zawał serca – bóle rozpierające, piekące czasami
z wymiotami, bólowi towarzyszy lęk, pot na twarzy,
duszność, nasilenie bólu po wysiłku.
5. C
 horoba wrzodowa żołądka i dwunastnicy:
• wrzód żołądka – bóle bezpośrednio po posiłkach
zwłaszcza po posiłkach drażniących np. kawa, alkohol (Gastrobonisan).
• wrzód dwunastnicy – bóle na czczo, w nocy, poprawa po posiłku (Gastrobonisan).
6. Zapalenie błony śluzowej żołądka – w zależności od
zaawansowania mogą występować wymioty (nawet
krwawe), ostre bóle i biegunki – przy stanie ostrym.
Przy stanie przewlekłym – uczucie dyskomfortu,
nudności i wzdęcia (Gastrobonisol, Gastrobonisan).
7. Zapalenie trzustki – ból czasami bardzo ostry wymuszający leżenie w pozycji embrionalnej, promieniujący do pleców. Nasilenie dolegliwości po pokarmach zwłaszcza po alkoholu (często przyczyną
ostrego zapalenia trzustki jest alkohol), możliwa
gorączka (Hepatobon + Alerbon tylko w fazie
przewlekłej schorzenia).
8. Kolka nerkowa (może być zarówno z prawej jak
i z lewej strony) – bóle raczej w okolicy lędźwiowej z promieniowaniem do okolicy pachwinowej,

z bólem przy oddawaniu moczu, czasem mocz ma
kolor krwisty. Bardzo silne bolesności przy nawet
delikatnym uderzeniu w okolicę lędźwiową, często gorączka (wykonać badanie ogólne moczu),
(Nefrobonisol, Nefrobonisan, Urobon).
9. Zapalenie wyrostka robaczkowego – ból z tendencjami do promieniowania w prawą okolicę
pachwinową, bolesność uciskowa w prawej okolicy pachwinowej, możliwa gorączka, suchy język,
pogorszenie przy chodzeniu, poprawa przy zgięciu
nogi prawej.
10. Zespół jelita drażliwego – ból a raczej dyskomfort
najczęściej w lewym śródbrzuszu i lewej okolicy
pachwinowej – mało specyficzne objawy. Wrażenie skurczów brzucha, naprzemiennie biegunki
i zaparcia,wzdęcia, dolegliwości często rano, bardzo rzadko nocą, po stresach. Poprawa po wypróżnieniu. Choroba ludzi młodych, częściej kobiet
(Gastrobonisol + Depribon lub Nerwobon).
11. Zapalenie uchyłków jelita – objawy jak w zapaleniu
wyrostka robaczkowego ale po stronie lewej, gorączka, biegunki, zaparcia (Gastrobonisan).
12. Zapalenie pęcherza moczowego – częste i bolesne oddawanie moczu, przeważnie gorączka
(Nefrobonisol, Nefrobonisan).
13. Zapalenie jajników i/lub jajowodów – dolegliwości
oduczucia dyskomfortu przy niewielkim stanie zapalnym, do silnego bólu promieniującego do okolic
pachwinowych. Bolesność uciskowa. Zależność
bólu od fazy cyklu miesięcznego (czasami towarzyszące upławy), (Apibon).

Nadbrzusze

4

Podżebrze
Prawe

Podżebrze
Lewe

5
Okolica
Lędźwiowa
Prawa
Okolica
Pachwinowa
Prawa

Podbrzusze
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Depribon
na dobry nastrój

Gastrobon
wspomaga trawienie
i pracę jelit

Klimaktobon
łagodzi
objawy menopauzy

Peobon
wspomaga
układ immunologiczny

Okolica
Lędźwiowa
Lewa

2
Śródbrzusze

9
9

11
12

8

Okolica
Pachwinowa
Lewa

Regulobon
łagodzi objawy zaparcia,
dostarcza
prozdrowotnych bakterii,
wspomaga odchudzanie
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Grzybice skóry

G

rzybice częściej dotykają osób, które mają niską
odporność organizmu i takim osobom zalecamy
stosować stymulację odporności Immunobone
i Apibonem. W przypadku grzybic należy również działać miejscowo. Mogą to być oczywiście działania terapeutyczne z użyciem antybiotyków zawartych w maściach, ale pamiętać należy, że grzyby podobnie jak
bakterie mogą się na działanie antybiotyków uodpornić.
Dlatego warto sięgnąć do substancji naturalnych, które
zaleca się do pielęgnacji skóry w przypadku tendencji
do grzybicy. Co prawda nie działają one tak silnie jak
antybiotyki, ale zawarte w ich składzie substancje naturalne powodują, że grzybom i bakteriom trudno się
na nie uodpornić. W naszym Centrum wykorzystuje
się dwa kremy ziołowe, które zalecamy do pielęgnacji
skóry w grzybicy: Apibon krem (ekstrakt z propolisu
i nagietka oraz olejki eteryczne: z drzewa herbacianego

i cytronelowy) i Dermobon krem (ekstrakty z kwiatu
nagietka, ekstrakt z kwiatu rumianku, ekstrakt z ziela
krwawnika,
ekstrakt
z ziela fiołka, ekstrakt
z liścia babki lancetowatej, destylat oczarowy, olejki eteryczne:
lawendowy, geraniowy,
szałwiowy, z drzewka herbacianego). Do
mycia skóry z grzybicą
i trądzikiem oraz wypryskiem alergicznym służy
Boniderm, czyli Pomada Ojca Grzegorza.

KREMY APTECZNE OJCA GRZEGORZA
Wybierz jakość farmaceutyczną

Venobon krem

Apibon krem

Dermobon krem

Krem zalecany jest do stosowania
w uczuciu zmęczenia i ciężkości nóg.
Może być również stosowany do
pielęgnacji skóry w żylakach,
obrzękach kończyn dolnych,
obrzękach pourazowych oraz
w guzkach krwawniczych
(hemoroidach).

Krem przeznaczony jest do
pielęgnacji u osób z ropnymi
chorobami skóry, grzybicą,
opryszczką, zajadami, półpaścem,
wypryskiem alergicznym i
niealergicznym, trądzikiem
pospolitym, pękaniem pięt.

Krem przeznaczony jest do
pielęgnacji skóry u osób
z podrażnieniami i stanami
zapalnymi, wypryskiem alergicznym
i niealergicznym, trądzikiem
pospolitym, grzybicą oraz po
ukąszeniu przez owady.

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)

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

Wzmacnia włosy
i paznokcie,
ujędrnia skórę

Dermobon i OrganicKrzem
+ Vitalbon
+ Witamina E Ojca Grzegorza

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

Perfect System Bell Visage

Na wątrobę
i trzustkę

Hepatobon + Apibon (1-3 x dz.)

Pielęgnacja skóry
w alergii

Boniderm + Dermobon krem,
doustnie - Alerbon

Bóle głowy związane
z przewodem
pokarmowym

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

Łuszczyca

zewnętrznie - Boniderm
doustnie - Gastrobonisol + Peobon
+ Nefrobonisol + Bofonginn

Przeziębienie, kaszel

Pectobonisol + Pulmobonisan

Pielęgnacja skóry
w grzybicy

Apibon krem + Boniderm
doustnie - Apibon + Immunobon

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

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

Niskie ciśnienie, zespół
przewlekłego zmęczenia

Activbon + Vitalbon
+ Koenzym Q10 O. Grzegorza

Na cholesterol

Lipobon + Koenzym Q10
+ Resveratrol krople

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

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

Prostatobon + Apibon

Poprawa witalności

Vitalbon + Memobon + MumioBon

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

INNE DOLEGLIWOŚCI

UKŁAD MOCZOWY

UKŁAD ODDECHOWY

UKŁAD POKARMOWY

UKŁAD KRĄŻENIA

Suplementacja diety według Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza

Odtruwanie
Nefrobonisol + Hepatobon
(alkohol, papierosy, + Vitalbon + Czystek w kroplach
spaliny, leki, chemia)
+ Resveratrol krople
Nowotwory pomocniczo wraz
z zalecanym
leczeniem!

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

Choroba Hashimoto

Peobon (2 x dz. 2 kaps.)

Borelioza

Czystek w kroplach
+ Artrobon + Immunobon

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
Pełne oświadczenie zdrowotne produktów zawartych w publikacji dostępne na stronie www.bonimed.pl.

Zioła Ojca Grzegorza
PULMOBONISAN
na kaszel i przeziębienie*

NERWOBONISAN
łagodzi stres, ułatwia zasypianie*

NEFROBONISAN
na nerki i drogi moczowe*

GLUKOBONISAN
wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy*

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

BOBONISAN
wspomaga trawienie, łagodzi wzdęcia*

ORGANICKRZEM
wzmacnia kości, odżywia skórę*

