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Zażywając leki i suplementy diety produkowane przez Bonimed masz gwarancję jakości ich 
wytworzenia! Bonimed posiada Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) wydany przez 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego i wdrożony system zapewnienia jakości HACCP.

Zespół metaboliczny obejmuje czynniki zwiększające ryzyko rozwoju miażdżycy i cukrzycy typu 2 oraz zwią-
zanych z nimi powikłań naczyniowych. Diagnozuje się go u osób, którym można przypisać, co najmniej 
trzy z poniższych objawów: otyłość brzuszną, podwyższony poziom lipidów, wysokie ciśnienie 

krwi, przewlekły stan zapalny, skłonność do zakrzepów, oporność na insulinę, zaburzenia tolerancji 
glukozy. U pacjentów z zespołem metabolicznym stosuje się dużo farmaceutyków, które mają na celu leczenie 
wszystkich wyżej wymienionych patologii. Zespół metaboliczny to „hydra z wieloma głowami”. Można próbować 
obcinać poszczególne z nich, mniej lub bardziej skutecznie, jednak dużo lepiej byłoby wbić miecz w serce hydry. 
Być może tym mieczem jest witamina E. Naukowcy z Luis-Pauling Institute z Uniwersytetu w Oregonie zauważyli, 
że osoby z zespołem metabolicznym mają większe zapotrzebowanie na witaminę E niż osoby zdrowe. 
Być może wynika to z tego, iż osoby z tym zespołem mają wyższy poziom stresu oksydacyjnego, który wymaga 
większej dawki antyoksydantów, m. in. witaminy E. Już od dawna wiadomo, że witamina E jest wskazana u osób 
z  miażdżycą. To odkrycie w  sposób dość obiektywny to potwierdza. Z  badań naukowców wynika, że osoby 
z zespołem metabolicznym potrzebują 30-50% więcej witaminy E niż osoby zdrowe. Stosując witaminę E należy 
pamiętać, że zdecydowanie lepsza jest ta ze źródeł naturalnych, gdyż zawiera zespół 4 tokoferoli i 4 tokotrienoli, 
czyli 8 naturalnych związków. To całkowicie inny produkt niż ten, który jest powszechnie dostępny w aptekach 
i składa się jedynie z 1 związku chemicznego, najczęściej alfa-
-tokoferolu. Naturalna witamina E znajduje się w migdałach, 
zarodkach pszennych, oleju, a także w niektórych warzywach 
oraz w preparacie Witamina E Ojca Grzegorza, który za-
wiera 4 tokoferole i 4 tokotrienole pochodzące z naturalnych 
surówców. Ważne, aby preparat zawierający te prozdrowotne 
substancje, miał jakość farmaceutyczną. Taki standard za-
pewnia Witamina E Ojca Grzegorza.

Witamina E 
potrzebna chorym 

z zespołem metabolicznym

Hepatobon
Chroni wątrobę, 
wspomaga 
trzustkę, redukuje 
cholesterol.*



Spożywanie 
błonnika
może chronić 
przed astmą

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Spożywanie błonnika przez kobiety w  ciąży 
może chronić ich dzieci przed astmą. Jak wy-
nika z pracy naukowej publikowanej w czasopi-

śmie Nature Communications, są ku temu konkretne 
przesłanki. W  wyniku trawienia błonnika powstają 
substancje, które hamują reakcje zapalne i alergiczne. 
Dowiedziono tego póki co jedynie na zwierzętach la-
boratoryjnych, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że taka sytuacja będzie miała miejsce również u ludzi. 
W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy 
stosowanie Regulobonu, który zawiera w swoim 
składzie błonnik z babki jajowatej oraz błonnik 
z otrębów owsianych, a także inulinę. Dodatko-
wo w skład tego preparatu wchodzą bakterie probio-
tyczne. Jest on standardowo zalecany w  kuracjach 
odchudzających, a także przy antybiotykoterapii. Jest 
również pomocny w  przypadku zaparć. Jak wynika 
z wyżej przedstawionego doniesienia, może być tak-
że z powodzeniem stosowany do suplementacji diety 
w błonnik i prozdrowotne bakterie u kobiet w ciąży.
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Regulobon
Łagodzi zaparcia, 
wspomaga 
odchudzanie, 
dostarcza  
probiotyków 
i prebiotyków.*

Osoby chore 
psychicznie 
potrzebują 
witaminy D3

Coraz więcej publikacji naukowych informuje 
o tym, że osoby cierpiące na choroby psychicz-
ne, poza lekami ordynowanymi przez lekarzy 

psychiatrów, potrzebują również właściwej suple-
mentacji diety. Już jakiś czas temu dowiedziono, że 
kwasy omega 3 zawarte w rybach morskich działają 
korzystnie u  osób z  chorobami psychicznymi. Aktu-
alnie w piśmie Jurnal of Clinical Psychiatry możemy 
przeczytać, że witamina D zalecana jest w zapobiega-
niu powstawania zaburzeń poznawczych u pacjentów 
z chorobami psychicznymi. Wcześniej sądzono, że ta 
zależność występuje jedynie u osób starszych. Wedle 
najnowszych badań na chorych w  wieku ok. 30 lat 
wykazano, że niedobór witaminy D jest związa-
ny z pogorszeniem się szybkości przetwarzania 
informacji oraz obniżeniem płynności wypo-
wiedzi. Do codziennej suplementacji warto wybrać 
witaminę D3 o gwarantowanej jakości, najlepiej ze źró-
deł naturalnych, w formie rozpuszczonej w oleju oraz 
wzbogaconej w naturalną witaminę K2. Wszystkie te 
własności posiada preparat D3+K2 (MK7) Witaminy 
Ojca Grzegorza.



Kremy Apteczne Ojca Grzegorza
skuteczność naturalnych składników ziołowych

Apibon krem
Do pielęgnacji skóry w żylakach,

pajączkach i hemoroidach
Do pielęgnacji w zmianach ropnych

i grzybiczych w opryszczce i trądziku
Do pielęgnacji w zmianach alergicznych,

podrażnieniach i stanach zapalnych

 Dermobon  kremVenobon krem

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Zioła dobre dla oczu 
hamują także proces starzenia się mózgu

Naukowcy z  Uniwersytetu Illinois odkryli, że 
luteina, która do tej pory używana była do 
profilaktyki zwyrodnienia plamki żółtej (AMD), 

obecna m.in. w szpinaku i kwiecie aksamitki, hamuje 
starzenie się mózgu. Zauważyli oni, że aktywność 
neuroelektryczna mózgu u  osób z  wysokim 
poziomem luteiny bardziej przypomina aktyw-
ność ludzi młodych niż osób, które badano. Nie 
jest do końca jasne, jaką rolę ochronną pełni luteina, 
jednak wiadomo, że jej wysoki poziom w organizmie 
sprzyja zachowaniu pamięci oraz wspomaga zdol-
ność uczenia się. Od lat w Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza zalecamy osobom starszym Oculo-
bon, który zawiera naturalną luteinę pozyskiwaną 
z  kwiatu aksamitki. Oprócz luteiny Oculobon zawie-
ra zeaksantynę oraz ekstrakt z owoców borówki 

czarnej, który również zapobiega procesom 
starzenia się mózgu. Naukowcy z  Uniwersytetu 
w  Exeter dowiedli, że picie soku z  owoców borów-
ki u  osób powyżej 65 roku życia poprawia pamięć, 
sprawność umysłową i  funkcje poznawcze już po  
3 miesiącach stosowania. W przypadku zaburzeń pa-
mięci, zwłaszcza u  osób starszych, w Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy suplementację 
diety preparatem Memobon (1 kapsułka 1-2 razy 
dziennie) oraz kroplami Resveratrol - Esencja wina 
w  kroplach. Od pewnego czasu zalecamy także 
stosowanie suplementu diety Oculobon (1 kapsułka  
2 razy dziennie). Nowe doniesienia naukowe na temat 
luteiny i owocu borówki czarnej utwierdzają nas w tym 
przekonaniu. 

Oculobon
Preparat wpływa pozytywnie na stan siatkówki oka, dla-
tego polecany jest osobom, np. chorującym na cukrzycę 
i nadciśnienie oraz pracującym przy komputerze. Zawiera 
ekstrakt z aksamitki będącej źródłem luteiny i zeaksantyny, 
przez co wpływa ochronnie na plamkę żółtą siatkówki 
oka w przypadku jej zwyrodnienia związanego z wiekiem 
(AMD).*



Kremy Apteczne Ojca Grzegorza
skuteczność naturalnych składników ziołowych

Apibon krem
Do pielęgnacji skóry w żylakach,

pajączkach i hemoroidach
Do pielęgnacji w zmianach ropnych

i grzybiczych w opryszczce i trądziku
Do pielęgnacji w zmianach alergicznych,

podrażnieniach i stanach zapalnych

 Dermobon  kremVenobon krem

Pasożyty jelitowe, które występują w Polsce to 
przede wszystkim nicienie, do których zali-
czamy owsiki, włośnie, włosogłówkę, a  także 

glistę ludzką. Druga grupa to tasiemce, najczęściej 
występujący to tasiemiec nieuzbrojony, rzadziej spo-
tykany to tasiemiec uzbrojony lub bąblowiec. Trzecia 
grupa robaków jelitowych to przywry, stosunkowo 
rzadko spotykane w naszej szerokości geograficznej. 
Do pasożytów jelitowych zaliczamy również pierwot-
niaki bytujące w przewodzie pokarmowym. W strefie 
klimatycznej Polski najczęściej jest to lamblia jelitowa, 
zwana także giargią. Pierwotniakiem jest również za-
rodziec malarii spotykany w naszym klimacie jedynie 
u  osób, które przebywały wcześniej przez dłuższy 
czas na terenie Afryki. Jako, że istnieje możliwość 
zarażenia różnego rodzaju pasożytami, należy 
w przypadku takiej sytuacji zastosować postę-
powanie szerokowachlarzowe. W  Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza mamy koncepcję suple-
mentacyjno-terapeutyczną, która bardzo dobrze radzi 
sobie z zakażeniami pasożytami jelitowymi. Można ją 
stosować cyklicznie, a nawet profilaktycznie, zwłasz-
cza u dzieci w wieku przedszkolnym, które doświad-
czają pasożytów najczęściej.

Pełna koncepcja suplementacyjno-tera-
peutyczna Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grze-
gorza stosowana w zakażeniu pasożytami jeli-
towymi
•  Vernikabon (ekstrakt z owocni orzecha włoskie-

go, wyciąg z ziela bylicy piołunu, wyciąg z nasion 
czarnuszki, ekstrakt z owoców róży, olejek goź-
dzikowy, kminkowy, tymiankowy, kolendro-
wy, miętowy i cytrynowy, miód, woda)

Zalecane spożycie: 2 x dz. 2 łyżeczki. Przez 7 dni, na-
stępnie 7 dni przerwy i ponownie 7 dni kuracji (dzieci 
do 7 roku życia 2 x dz. 1 łyżeczka). 

•  Alerbon (olej z nasion czarnuszki siewnej)
Zalecane spożycie: 3 x dz. po 1 kaps. przez 3 tygodnie

Zalecamy stosowanie powyższej kuracji osobom 
zainfekowanym pasożytami jelitowymi. W przypadku 
owsicy występującej u dzieci sugerujemy objęcie ku-
racją także innych domowników.

W przypadku nawracających zakażeń pasożyta-
mi, np. u dzieci, kuracja może być stosowana również 
profilaktycznie.

Pasożyty jelitowe 
najczęściej występujące 
w naszej szerokości geograficznej

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki



Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Schorzenie to najczęściej wykryte zostaje już 
na etapie, gdy uszkodzenie tarczycy jest do 
tego stopnia duże, iż rzutuje na czynność hor-

monalną gruczołu tarczowego. Chorobę Hashimoto 
rozpoznaje się poprzez stwierdzenie w surowicy krwi 
podwyższonego miana przeciwciał anty-TPO. Czasa-
mi również przeciwciał anty-TG. Tym zmianom w ilości 
przeciwciał musi towarzyszyć także charakterystycz-
na nieprawidłowość w obrazie USG, czyli niejednorod-
ność i  hiperechogeniczność tarczycy. W  stanie, gdy 
tarczyca jest na tyle uszkodzona, że nie produkuje 
wystarczającej ilości hormonów, stężenie TSH w su-
rowicy jest podwyższone, a  stężenie FT4 zaniżone. 
Nasuwa się pytanie, dlaczego w ostatnich latach tak 
często mamy do czynienia z tą jednostką chorobową, 
zwłaszcza, że mechanizm jej powstawania jest bar-
dzo skomplikowany. W  publikacjach naukowych 
i popularnonaukowych spotyka się informacje 
o  tym, że chorobę Hashimoto można nabyć 
źle się odżywiając. Czy zatem dieta wpływa na 
częstość występowania choroby Hashimoto? Istnieje 
co do tego pewna hipoteza. Choroba Hashimoto jest 
chorobą autoimmunologiczną, czyli chorobą w której 
następuje autoagresja wobec komórek tarczycy. Nasz 
własny układ odpornościowy atakuje tkankę tarczycy, 
traktując ją jak obcogatunkowe białko. Dlaczego tak 
się dzieje? Dlaczego nasze siły odpornościowe tak się 
mylą i  atakują własne tkanki niczym bakterie, grzy-
by i wirusy, które są intruzami w naszym organizmie. 
Według hipotezy dietetycznej pewne pokarmy, szcze-
gólnie gluten zawarty w zbożach, powodują, iż nasze 
jelita stają się łatwiej przenikalne dla antygenów, czyli 

obcogatunkowego białka, toksyn jelitowych czy bytu-
jących w  jelicie mikroorganizmów. Ścisłe połączenia 
między komórkami tworzącymi nabłonek jelitowy 
ulegają rozszczelnieniu. Zwane jest to zespołem prze-
siąkliwego jelita. Na skutek spożywania glutenu, 
bądź innych substancji, u osób na nie nadwraż-
liwych, dochodzi do przenikania przez ściany 
jelita obcogatunkowego białka i  innych anty-
genów. Nasz organizm reaguje wówczas, tworząc 
przeciwko nim przeciwciała, które łączą się z nimi. Te 
połączenia zwane są kompleksami immunologicznymi 
(antygen - przeciwciało). Krążą one po naszym organi-
zmie i mogą powodować liczne choroby. Przenikające 
przez ścianę jelita peptydy i białka mogą być podob-
ne w swojej budowie do tkanek naszego organizmu, 
np. do komórek tworzących tarczycę. Jeżeli organizm 
zmuszony jest do wytworzenia przeciwciał przeciwko 
przenikającym białkom, to przeciwciała te (o  ile nie 
wejdą w  skład kompleksów immunologicznych) krą-
żą po całym ciele. Spotykając w  tkankach podobne 
struktury białkowe, np. w komórkach tarczycy, trak-
tują je jak obcogatunkowe białko i atakują jak wroga. 
Inicjują wtedy proces zapalny z udziałem cytotoksycz-
nych limfocytów T, którym przypisuje się największą 
rolę w  uszkadzaniu komórek pęcherzykowych tar-
czycy. Tak w  skrócie wygląda hipoteza uszkodzenia 
komórek tarczycy, która wywołana jest przez gluten. 

Czy da się temu zapobiec? Jeżeli hipoteza z ze-
społem jelita przesiąkliwego jest prawdziwa, to tak. Po 
pierwsze, powinno się określić, jak na nasz organizm 
wpływają spożywane produkty. W  przypadku nie-
tolerancji któregoś z nich, np. glutenu, należy 

Choroba Hashimoto 
- cichy zabójca tarczycy
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unikać jego jedzenia. Czasami trudno jednak 
wyeliminować całkowicie z diety te produkty. I tu 
na pomoc przychodzi ziołolecznictwo. Dysponu-
jemy surowcami zielarskimi, które mogą wpływać 
na spoistość nabłonka jelit. Są to zioła o działaniu 
przeciwzapalnym i powlekającym: kwiat rumian-
ku, liść babki, kwiat nagietka, owoc czarnuszki 
i inne. W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzego-
rza korzystamy wówczas z  mieszanki ziołowej 
Bobonisan. Jeżeli w  jelitach toczy się proces 
alergiczny, który towarzyszy często nietolerancji 
na gluten, możemy stosować olej z  czarnuszki 
siewnej (najlepiej w kapsułkach o gwarantowanej 
zawartości olejków eterycznych, np. Alerbon). 
Najsilniejszą broń stanowi jednak ekstrakt z ko-
rzenia piwonii białej. Roślina ta wykorzystywana 
była w medycynie chińskiej od dawna i tam roz-
poczęto badania na jej temat. Może ona mody-
fikować reakcję immunologiczną. Według badań 
klinicznych działa podobnie do metotreksatu. Wy-
korzystuje się ją do suplementacji diety w reuma-
toidalnym zapaleniu stawów, łuszczycy, toczniu. 
To właśnie korzeń piwonii białej może być złotym 
standardem suplementacji diety w  przypadku 
choroby Hashimoto. Piwonia nie wywołuje dzia-
łań toksycznych. Czasami po nadmiernym spo-
życiu u  kilkunastu procent pacjentów pojawiają 
się objawy łagodnej biegunki, które ustępują po 
zmniejszeniu dawki.

Reasumując, nie ma w tej chwili leków syn-
tetycznych, które przyczynowo są w stanie wpły-
nąć na powstawanie i rozwój choroby Hashimoto, 
ale są zioła, które stanowią potencjalnie skutecz-
ne narzędzie suplementacji organizmu w  przy-
padku tej choroby.

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

zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsułki doustne

zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsułki doustne

Peobon 
Suplement diety

Zawiera ekstrakt  
z korzenia piwonii 
białej. Wspomaga pra-
widłową pracę układu 
immunologicznego
(2 x dz. po 2 kapsułki).*



Stres zmniejsza 
odporność organizmu

Odporność organizmu można zwiększać bez 
stosowania środków farmakologicznych, a na-
wet bez stosowania ziół, gdyż zależy ona od 

wielu czynników. 
Jednym z nich jest stres, zatem redukcja stresu 

jest w  stanie utrzymać odporność na prawidłowym 
poziomie. Hormony uwalniane w  czasie reakcji 
stresowej hamują działanie komórek odporno-
ściowych. Zmniejsza się produkcja przeciwciał, 
zwiększa się natomiast stan zapalny. Przewle-
kły stres prowadzi do przewlekłej reakcji za-
palnej w organizmie. Ale nie tylko stres ma wpływ 
na właściwą odporność. 

Ważnym elementem zwiększającym odpor-
ność jest właściwa jakość snu, która w większo-
ści zależy od jego długości. U dorosłych powinien być 
to okres ponad 7 godzin, u dzieci powyżej 9. W przy-
padku bezsenności polecamy zwykle Nerwobonisol: 
przed snem należy wypić 2 łyżeczki kropli zmieszane  
z 4 łyżeczkami wody, taka proporcja działa najskutecz-
niej. Innym czynnikiem, który wpływa na mechanizmy 
obronne organizmu, jest właściwa dieta, która za-
wiera w swoim składzie naturalne, mało przetworzone 
produkty i  która nie prowadzi do otyłości – otyłość 
obniża odporność. Dowiedziono tego w badaniach na 
dzieciach. Umiarkowany wysiłek również zwięk-
sza odporność. W  trakcie aktywności fizycznej, 
a także bezpośrednio po niej, zwiększa się liczba leu-
kocytów i do tkanek przedostaje się więcej ciał odpor-
nościowych. Nawet szczepienia po wysiłku są bardziej 
skuteczne. Ale zbyt intensywny wysiłek fizyczny może 
też obniżać odporność. W czasie znacznego wysiłku 
osłabieniu ulega działanie neutrofili i  limfocytów T, 
zwiększa się również proces zapalny. 

Dym tytoniowy to ważny czynnik, który obni-
ża odporność. Powoduje on uszkodzenie rzęsek 
w  oskrzelach oraz zwiększone wydzielanie śluzu, co 
usposabia do infekcji. Dym tytoniowy prowokuje 
także powstawanie stanu zapalnego w obrębie 
dróg oddechowych. Dodatkowo zmniejsza zdolno-
ści zabijania bakterii i wirusów przez fagocyty (komór-
ki żerne). 

Immunobon
Suplement diety

Apibon
Suplement diety

Skuteczne 
wspomaganie

układu 
odpornościowego

Skuteczne 
wspomaganie

układu 
odpornościowego

kapsułki doustne

syrop

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

Apibon spożywać 3 razy dziennie po 1 kapsułce.

Wspierają odporność w zakażeniach

Łatwiejsze odkrztuszanie

Działanie przeciwwirusowe,
przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze*



S tosowanie niesteroidowych leków przeciw-
zapalnych (NLPZ) jest bardzo powszechne, 
zwłaszcza u  osób starszych. Niestety, jak 

wynika z  licznych doniesień naukowych, stosowa-
nie tych środków jest niebezpieczne zarówno dla 
żołądka (o  czym wiadomo było od dawna), jak i  dla 
układu krążenia. Tyczy się to szczególnie osób, któ-
re już przebyły zawał mięśnia sercowego. Jak wynika 
z  danych i  zaleceń Europejskiej Ligi Przeciwreuma-
tycznej EULAR u chorych z RZS leczonych NLPZ 
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych wzrasta  
1,5 krotnie. Inne badania informują, że ryzy-
ko choroby wieńcowej w  takich przypadkach 
wzrasta 1,5-2 krotnie, a  ryzyko żylnej choro-
by zakrzepowo-zatorowej 2-krotnie. 3-krotnie 
częściej dochodzi także do zawału mięśnia 
sercowego. Badania APPROVE wykazały tak duże 
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u  pacjentów 
otrzymujących refekoksyb (słynny Vioxx), że firma 
wycofała się z  jego produkcji. Do niedawna uważa-
no, że w  miarę bezpiecznym dla serca (ale nie dla 
żołądka) jest naproksen. Niestety badanie Precision 
nie potwierdziło tego poglądu. Amerykański Zwią-
zek Kardiologów zaleca ograniczyć stosowanie 
NLPZ do sytuacji, gdy nie ma innej alternatywy. 

Na szczęście alternatywa istnieje. Istnieją sub-
stancje ziołowe, które mogą wywoływać efekt prze-
ciwzapalny i przeciwbólowy, a są zdecydowanie bar-
dziej bezpieczne niż leki NLPZ. Taką substancją jest 
korzeń hakorośli. Stosowany jest w naszym centrum 
od kilkunastu lat z  siarczanem glukozaminy w  pre-
paracie Artrobon i  jest zalecany do standardowej 
suplementacji w  przypadku chorób reumatoidalnych 
i  zwyrodnieniowych stawów. Drugim zalecanym do 
suplementacji w  przypadku chorób reumatoidalnych 
preparatem jest Peobon, który zawiera m.in. ekstrakt 
z korzenia piwonii białej. Znakomicie sprawdza się on 
w chorobach reumatoidalnych, takich jak: RZS, ZSSK, 
toczeń rumieniowaty. Z badań naukowych wynika, że 
korzeń piwonii białej działa prawie tak silnie, jak lek 
metotreksat. W  przypadku schorzeń reumatycznych 
można także stosować środki zewnętrzne, np. Bal-
sam Kręgowy Ojca Grzegorza lub Reumoboni-
sol. W chorobie zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa 
znakomite efekty osiągamy w naszym Centrum Zioło-
lecznictwa stosując terapię manualną i akupunkturę. 

Takie działania nie powodują zwiększenia ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych. Zalecając pacjentowi 
leczenie i  suplementację diety, należy pamiętać, że 
z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów rzadko 
się umiera, a  z powodu zawałów i udarów mózgu – 
często.

Leki przeciwbólowe 
są niebezpieczne dla serca
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Artrobon 
Wspomaga pracę 
stawów i kręgosłupa 
m.in. w przypadku 
zwyrodnień i stanów 
zapalnych.*

Balsam Kręgowy 
Ojca Grzegorza 
Przeznaczony do 
wcierania m.in.  
w przypadku bólów 
stawowych i kręgosłupa.
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Najbardziej popularne leki syntetyczne stosowa-
ne w przypadku refluksu, ale też stanów zapal-
nych, bądź wrzodów żołądka i dwunastnicy, to 

leki hamujące wydzielanie kwasu żołądkowego. Czy 
w przypadku refluksu żołądkowo-jelitowego jesteśmy 
zmuszeni do stosowania tych środków? Okazuje się, 
że nie. Stosowanie mieszanki ziołowej z ziół przeciw-
zapalnych i  powlekających często równie skutecznie 
hamuje przykre dolegliwości. Jednak zaparzanie her-
batki ziołowej, w porównaniu z wygodną tabletką, wy-
daje się nie tylko anachronizmem, ale też zwyczajną 
stratą czasu. Byłoby tak wtedy, gdyby leki syntetyczne 
nie wywoływały działań niepożądanych i były dla pa-
cjentów w pełni bezpieczne, a  tak nie jest. U prawie 
10 % pacjentów leki te wywołują działania nie-
pożądane, takie jak: bóle głowy, nudności, wymioty, 
biegunki oraz bóle żołądka, zaparcia i wzdęcia. Dzieje 
się tak dlatego, że zaburzają one pracę przewodu po-
karmowego. Hamując wydzielanie kwasu żołądkowe-
go zmniejszają odczyn kwaśny żołądka, a co za tym 
idzie, powodują, że pewne enzymy trawienne nie są 
w  stanie działać prawidłowo. Dochodzi m.in. do 
upośledzenia trawienia białek, czego konsekwen-
cjami są, np. wyżej wymienione objawy niepożądane. 
Zbyt mała ilość wydzielanych w żołądku kwasów po-
woduje także, że bakterie, grzyby bądź pierwot-
niaki obecne w wodzie i pożywieniu nie ulegają 
zniszczeniu. Inhibitory pompy protonowej (bo to one 

najczęściej są stosowane do zmniejszenia kwasowo-
ści) mogą powodować także inne objawy niepożąda-
ne, takie jak: obrzmienie stóp, zaburzenia snu, zawroty 
głowy. W 2015 roku naukowcy z Uniwersytetu Stan-
forda w  USA dowiedli, iż leki te mogą niekorzystnie 
wpływać na czynność naczyń krwionośnych i zwięk-
szać ryzyko zawału serca. W Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza zalecamy w  przypadku zgagi, spo-
wodowanej refluksem żołądkowo-jelitowym, a  także 
w  stanach zapalnych przewody pokarmowego, mie-
szankę ziołową Gastrobonisan. Jeżeli stan chorego 
ulegnie poprawie dodajemy lek roślinny Gastroboni-
sol. Żaden z tych preparatów nie zmniejsza kwasowo-
ści żołądka, działają też przeciwzapalnie i poprawiają 
perystaltykę. Oczy-
wiście mogą być łą-
czone z  inhibitorami 
pompy protonowej. 
Taki sposób postę-
powania sprawia, że 
chory rzadko sięga 
po leki syntetyczne, 
ponieważ zioła roz-
wiązują większość 
problemów. To ty-
powy przykład kom-
plementarnego dzia-
łania ziół i leków.

Refluks żołądkowo-przełykowy.
Zioła czy leki syntetyczne?

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Jak powszechnie wiadomo, w damskiej torebce 
można znaleźć bardzo różne rzeczy. Niektórzy 
twierdzą, że jest tam wszystko. Ale jest jedna 

rzecz, która musi znaleźć się tam bezwzględnie. Jest 
mała, ładnie wygląda, ładnie pachnie, charaktery-
stycznie smakuje i przyda się każdej damie w sytuacji, 
gdy odczuje ból gardła. Tą niezbędna rzeczą jest ae-
rozol Anginbon. Mogą go oczywiście używać rów-
nież mężczyźni, a  także dzieci powyżej 6 roku życia 
(skoncentrowane olejki eteryczne wchodzące w skład 
produktu mogą nie być dobrze tolerowane przez dzie-
ci młodsze). Anginbon znakomicie pielęgnuje 
i chroni śluzówkę jamy ustnej i gardła w przy-
padku infekcji. W  takich sytuacjach zalecamy sto-
sowanie 1 dozy nawet co godzinę. Może być również 
używany, jako produkt odświeżający oddech. Zawiera 
naturalne olejki eteryczne, ekstrakt z propolisu i dzia-
łający kojąco na błonę śluzową destylat z oczaru wir-
gnijskiego. Jeżeli infekcja rozszerzy się, pomimo sto-
sowania Anginbonu, warto 
pamiętać o leku roślinnym 
Pectobonisol, który zna-
komicie radzi sobie ze sta-
nami zapalnymi górnych 
dróg oddechowych. Sto-
sujemy go przy zaostrzeniu 
objawów nawet do 4 razy 
dziennie po 1 łyżeczce. 
U  dzieci można zastąpić 
go naparem ziół Pulmo-
bonisan, bądź syropem 
Pectobon.

Niezbędny 
w damskiej 
torebce!

Masz problem 
z cholesterolem?

Ze względu na zawartość liścia karczocha 
Lipobon wspomaga utrzymanie 

prawidłowego poziom cholesterolu 
w surowicy krwi, a także prawidłowe

trawienie oraz funkcjonowanie wątroby 
i dróg żółciowych.*

Koenzym Q10 Ojca Grzegorza wspomaga 
utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi 
oraz wykazuje działanie antyoksydacyjne 

i chroni przed utlenianiem lipidów.*

Lipobon
Suplement diety

kapsułki doustne

Koenzym Q10
Suplement diety witaminy Ojca Grzegorza



ADIPOBONISAN
wspomaga odchudzanie*
ADIPOBONISANADIPOBONISAN

BOBONISAN
wspomaga trawienie, łagodzi wzdęcia*
BOBONISANBOBONISAN

CARDIOBONISAN
na serce i układ krążenia*
CARDIOBONISANCARDIOBONISANGASTROBONISAN

wspomaga trawienie, łagodzi podrażnienia*
GASTROBONISANGASTROBONISAN

ORGANICKRZEM
wzmacnia kości, odżywia skórę*
ORGANICKRZEMORGANICKRZEM

PULMOBONISAN
na kaszel i przeziębienie*
PULMOBONISANPULMOBONISAN

GLUKOBONISAN
wspomaga utrzymanie prawidłowego 
poziomu glukozy*

GLUKOBONISANGLUKOBONISAN

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

Zioła Ojca Grzegorza

NEFROBONISAN
na nerki i drogi moczowe*
NEFROBONISANNEFROBONISAN NERWOBONISAN

łagodzi stres, ułatwia zasypianie*
NERWOBONISANNERWOBONISAN
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Zioła Ojca Grzegorza

NEFROBONISAN
na nerki i drogi moczowe*
NEFROBONISANNEFROBONISAN NERWOBONISAN

łagodzi stres, ułatwia zasypianie*
NERWOBONISANNERWOBONISAN



W tym cyklu prezentujemy krótkie informacje o postępowaniu Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza 
w poszczególnych jednostkach chorobowych. Wybraliśmy tematy, które najczęściej przewijają się w zapytaniach 
telefonicznych i mailowych naszych czytelników.

Krótko i na temat
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Trądzik pospolity
Trądzik pospolity może być banalnym pro-

blemem kosmetycznym pojawiającym się u na-
stolatków, który nie wymaga żadnego leczenia, 
ale czasami przybiera on formę poważnej cho-
roby wymagającej zastosowania antybiotyków. 
W  przypadku łagodnych zmian zalecamy pa-
cjentom, aby miejsca chore myli Bonidermem 
2-3 razy dziennie, a  w  przypadku wyraźnej 
poprawy raz dziennie. Bardzo często do tera-
pii włączamy Apibon krem, którym zalecamy 
smarować ropne krostki 1-2 razy dziennie. Za-
miennie u osób uczulonych na propolis można 
stosować Dermobon krem. W  przypadkach 
szczególnie trudnych odmian trądziku stosu-
jemy dodatkowo kurację odtruwającą kropla-
mi Nefrobonisol (1 łyżeczka 2 razy dziennie) 
i  kroplami Gastrobonisol (1 łyżeczka 2 razy 
dziennie). Jeżeli pacjent był leczony antybio-
tykami, które obniżają odporność organizmu, 
sugerujemy suplementację diety Apibonem 
(1 kapsułka 3 razy dziennie) i syropem Immu-
nobon, które stymulują odporność i  działają 
przeciwbakteryjnie.

Jak likwidować  
uderzenia gorąca  
w klimakterium

Uderzenia gorąca, nadpotliwość, nad-
mierna nerwowość - to objawy, które mogą 
pojawić się w okresie klimakterium, czyli u Pań 
między 45 a 55 rokiem życia. Czy zioła mogą 
złagodzić te nieprzyjemne dolegliwości? Odpo-
wiedź brzmi: tak. Najczęściej stosuje się w ta-
kiej sytuacji surowce zielarskie, takie jak: ziele 
pluskwicy groniastej, szyszki chmielu, kwiaty 
koniczyny, czy soja. Dwa pierwsze z wymienio-
nych są używane w  Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza łącznie w  postaci preparatu 
Klimaktobon. Początkowo zalecamy sto-
sować go w  dawce 2 kapsułek na dzień. Po 
osiągnięciu efektów łagodzących wyżej wy-
mienione objawy, redukujemy tą ilość do 1 
kapsułki. Następnie sugerujemy 1 kapsułkę, 
co drugi dzień, a później odstawienie produktu. 
Suplementacja z użyciem Klimaktobonu umoż-
liwia Paniom będącym w tym trudnym okresie 
„miękkie lądowanie”.
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Zaburzenia  
ukrwienia mózgu

U osób stosujących połączenie miodu, 
pyłku pszczelego i  propolisu zaobserwowano 
szybszy powrót do zdrowia po udarze niedo-
krwiennym mózgu. Dlatego u pacjentów, którzy 
przeszli udar niedokrwienny zalecamy spożywa-
nie Apibonu (2 kapsułki 2 razy dziennie) i mio-
du (1 łyżka 2 razy dziennie) przez 3 miesiące. 
W niedostatecznym ukrwieniu mózgu standar-
dowo stosujemy suplementację diety Memo-
bonem zawierającym ekstrakt z liści miłorzębu 
japońskiego i korzenia żeń-szenia (1 kapsułka  
1-2 razy dziennie).

Suplementacja  
dla aktywnych fizycznie 

Produktem, którym szczególnie chcieliby-
śmy zainteresować osoby aktywne fizycznie, 
a także sportowców wyczynowych, jest Vital-
bon. Stosowanie tego innowacyjnego prepara-
tu w perspektywie 1-2 miesięcy poprawia wy-
dolność fizyczną w sposób znaczący. Aktywuje 
on telomerazę, enzym, który ma za zadanie 
odbudowanie skracających się z  upływem lat 
telomerów. Poprawia on nie tylko wydolność fi-
zyczną, ale także wygląd zewnętrzny. Kapsułki 
Vitalbon wchodzą w skład koncepcji przeciw-
starzeniowej Telomer System Bell Visage 
(zestaw zawiera krem na dzień, krem na noc 
i kapsułki).

Profilaktyka zakażeń  
układu moczowego
Znakomitą formą profilaktyki, zwłasz-

cza w przypadku nawracających infekcji dróg 
moczowych, jest stosowanie ziół. W  stanach 
zapalnych dróg moczowych zalecamy zaży-
wanie kropli Nefrobonisol (2-3 razy dziennie  
1 łyżeczkę rozpuszczoną w szklance wody) lub 
spożywanie suplementu diety Nefrobonisan 
(napar z 1 saszetki 2-3 razy dziennie). Dodaje-
my także kapsułki Urobon (2 kapsułki 3 razy 
dziennie). Zalecamy zazwyczaj stosowanie Ne-
frobonisolu lub Nefrobonisanu łącznie z Urobo-
nem. Chodzi o uzyskanie efektu tzw. uderzenia 
wodnego. Zawarty w Urobonie ekstrakt z owo-
ców żurawiny utrudnia przyleganie bakterii do 
ścian dróg moczowych. Wówczas bakterie te 
są skuteczniej usuwane podczas wypłukiwa-
nia dróg moczowych na wskutek działania ziół 
moczopędnych (zawartych w Nefrobonisolu lub 
w Nefrobonisanie).

Dwa oblicza
jelita drażliwego 

W  przypadku zespołu jelita drażliwe-
go z  leków ziołowych najczęściej stosuje się  
Gastrobonisol (2-3 razy dziennie 1 łyżeczka). 
Jako, że choroba ma także tło emocjonalne, 
zalecamy stosowanie środków pozytywnie 
wpływających na stan emocji. Jeżeli u pacjen-
tów dominują nastroje depresyjne zalecamy 
Depribon: 1 raz dziennie 1 kapsułka. Moż-
na okresowo zwiększyć stosowaną ilość do 
1 kapsułki 2 razy dziennie. Jeżeli natomiast 
przyczyny są nerwicowe polecamy Nerwobon  
(2 razy dziennie 1 kapsułka) lub Nerwoboni-
sol (2 razy dziennie 1 łyżeczka). W przypadku 
zaparć towarzyszących zespołowi jelita drażli-
wego należy stosować 2-3 łyżeczki Regulobo-
nu 1 raz dziennie rozpuszczonego w wodzie lub 
w soku. Przy wzdęciach polecamy mieszankę 
ziołową Bobonisan Ojca Grzegorza: 1-2 razy 
dziennie napar z 1 saszetki. 
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Otyłość zabija!

Otyłość jest najszybciej rozwijającą się w świecie 
epidemią i nie dotyczy to tylko krajów wysoko 
rozwiniętych, ale także Chin i  Indii. W  krajach 

tych odnotowano największy odsetek dzieci otyłych. 
Raport na ten temat został opublikowany w piśmie New 
England Journal of Medicine. Czytamy w nim między 
innymi, że w 2015 roku otyłość była bezpośrednią przy-
czyną śmierci 4 milionów osób. Umierały one głównie 
na choroby układu sercowo-naczyniowego. Otyłość 
sprzyja również powstawaniu nowotworów. Leczenie 
otyłości to działanie wielokierunkowe. Właściwe po-
stępowanie dietetyczne powinno eliminować pokarmy, 
po spożyciu których dochodzi do szybkiego wzrostu 
glukozy w surowicy krwi. Zdecydowanie wolniej wchła-
niają się cukry z warzyw niż z owoców, gdyż zawierają 
one dużą ilość błonnika. Jak wynika z aktualnych do-
niesień naukowych, najskuteczniejsze efekty odchu-
dzające uzyskuje się stosując dietę bogatą w tłuszcze, 
białka i cukry złożone z pokarmów bogatych w błonnik, 
które są trudniej przyswajane przez organizm. Czyli 
produkty po spożyciu których nie wzrasta raptownie 
stężenie glukozy. Wysoki poziom glukozy w surowicy 
krwi pociąga za sobą zwiększenie uwalniania insuliny. 
Jest to hormon, który obniża poziom glukozy we krwi, 
ale także wpływa na tworzenie się tkanki tłuszczowej. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że im wyższy po-
ziom insuliny w surowicy krwi, tym bardziej tyjemy. Za-
tem nie prowokujmy organizmu do wyrzutów insuliny. 

Istnieją także zioła, które mogą zwolnić wchłanianie się 
węglowodanów ze światła jelita do krwi. Znajdują się 
one np. w mieszance ziołowej Adipobonisan, którą 
stosujemy w naszym centrum. Zwolnienie wchłaniania 
się węglowodanów uzyskujemy również poprzez sto-
sowanie preparatów bogatych w błonnik. My zaleca-
my Regulobon – 1 łyżeczkę rozpuszczoną w wodzie 
przed pokarmami zawierającymi węglowodany. Regu-
lobon ma jeszcze inne prozdrowotne własności – przy-
śpiesza perystaltykę, daje uczucie sytości, dostarcza 
organizmowi bakterii priobiotycznych. Prawidłowy stan 
flory bakteryjnej w  jelitach ma kluczowe znaczenie 
w utrzymaniu zgrabnej sylwetki. Redukcja ilości spo-
żywanych pokarmów i ich kaloryczność ma znaczenie 
w przypadku redukcji masy ciała, ale nie jest to rzecz 
najważniejsza. Istotna jest jakość potraw. Jeżeli bę-
dziemy jeść węglowodany łatwe do przyswojenia, to 
i  tak utyjemy, mimo że przyswoimy mało kalorii. Dla 
osób obdarzonych nadmiernym apetytem, zjadających 
jednorazowo większe porcje pożywienia lub mających 
skłonność do podjadania między posiłkami, przydatny 
może okazać się Chitobon (3-4 kaps. popite szklanką 
wody przed jedzeniem). Zawarty w preparacie chitosan 
pęcznieje w żołądku, co daje uczucie sytości, nawet po 
zjedzeniu mniejszej porcji pokarmu. Ponadto zawiera 
w  składzie chrom organiczny, który odgrywa ważną 
rolę w metabolizmie insuliny i zapobiega insulinoopor-
ności (jest ważnym elementem kuracji odchudzającej). 

- skuteczne odchudzanieSystemfit

Adipobonisan
Zmniejsza apetyt 
poprzez zwalnianie  
wchłanialności 
węglowodanów

Chitobon
Pęcznieje w żołądku 
i przez to zmniejsza 
ilość spożywanych 
pokarmów

Regulobon
Przyspiesza pracę jelit 
a przez to zmniejsza 
wchłanianie. „Karmi”
bakterie probiotyczne

Adipobon mono
Przyspiesza spalanie
tkanki tłuszczowej
zwłaszcza w czasie 
ćwiczeń



Prostatobon
Suplement diety

kapsułki doustne

Zadbaj o to,
aby nie musiał 
ciągle wstawać 

w nocy!

Prostatobon spożywać
2-3 x dziennie po 1 kapsułce.

Zawiera: ekstrakt z owoców 
palmy sabal i z korzenia pokrzywy

Wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie gruczołu 
krokowego. Pomocny jest 
w utrzymaniu witalności 

u mężczyzn, a także w łysieniu 
typu męskiego (androgennym).*

W   publikacjach, dedykowanych nie tylko le-
karzom, coraz częściej pojawiają się donie-
sienia o  incydentach zakrzepowych. Ist-

nieje przypuszczenie, że spowodowane jest to, 
między innymi przez coraz bardziej narastający 
smog. Medycyna oferuje nam leki przeciwdziałające 
zakrzepicy. Czy zioła również posiadają takie właści-
wości? Jak najbardziej - tak. Klasycznym surowcem 
zielarskim zapobiegającym zakrzepom jest ekstrakt 
z  liści miłorzębu japońskiego. Ekstrakt ten można 
oczywiście stosować pojedynczo, ale (jak to zwykle 
bywa w  ziołolecznictwie) najlepiej sprawdza się jako 
składnik mieszanki. W  Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza osobom narażonym na wystę-
powanie zakrzepicy sugerujemy suplementa-
cję diety preparatami Venobon oraz Memobon. 
W skład suplementu diety Venobon wchodzi ekstrakt 
z liści miłorzębu japońskiego oraz ekstrakt z owoców 
kasztanowca. Zalecany jest on osobom, u  których 
występują zaburzenia krążenia żylnego, np. żylaki. 
Należy pamiętać, że żylaki są często przyczyną za-
krzepicy, która obejmuje obszar żył kończyn dolnych, 
ale mogą także powodować powstawanie zakrzepicy 
w obrębie naczyń tętniczych zlokalizowanych w płu-
cach. Osobom zagrożonym zakrzepem tętnicy mózgo-
wej, który związany jest z procesem miażdżycowym 
toczącym się w tętnicach mózgu, polecamy suplement 
diety Memobon (1 kapsułka 1 raz dziennie), zawiera-
jący ekstrakty z liści miłorzębu japońskiego i ekstrakt 
z korzenia żeń-szenia. 

Zakrzepica 
coraz częstszy 
problem



P roblem nadciśnienia tętniczego jest w populacji 
ludzi zachodu bardzo często spotykany. Le-
karze z  reguły zaczynają terapię od zalecenia 

pacjentowi leków obniżających ciśnienie, nie zważając 
na to, że można obniżyć ciśnienie tętnicze krwi prze-
chodząc na odpowiednią dietę np. diete DASH, o któ-
rej przeczytać można na stronie www.bonimed.pl.  
Należy również pamiętać o tym, że redukcja ciśnienia 
tętniczego krwi może być konsekwencją zmniejszenia 
masy ciała pacjenta. Informacje te nie są żadną nowo-
ścią, wiadomo o tym od kilkunastu lat. Taką nowością 
stało się jednak to, że resveratrol ze skórek wino-
gron, podawany w postaci kropli podjęzykowo, 
u niektórych pacjentów w sposób znaczny re-
dukował ciśnienie tętnicze krwi. Jak się okazało, 
nie są to tylko obserwacje poczynione w Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza. Na ten temat pojawiła się 
publikacja autorów chińskich, którzy także zauważyli 
ten fenomen. Zwykle w przypadku nadciśnienia zale-
caliśmy krople Cardiobonisol (1 łyżeczka 2-3 x dz.). 
Często też sugerowaliśmy suplementację diety pre- 
paratem Cardiobon 
(1 kaps. 1-2 x dz.). Ale 
obecnie zalecamy pa-
cjentom także produkt 
Resveratrol - esencja 
wina w  kroplach (8-10 
kropli 3-4 x dz.). Robimy 
to z  przekonaniem, gdyż 
jak się okazuje, działa 
on również ochronnie 
na śródbłonek naczyń 
i hamuje tworzenie się 
wolnych rodników cho-
lesterolowych, przez co 
przeciwdziała miażdżycy. 

Zioła 
w nadciśnieniu 
tętniczym

Ćwiczenia 
w osteoporozie

Czy każda aktywność fizyczna zapobiega po-
wstawaniu osteoporozy? Otóż, nie każda. Naj-
lepiej oddziaływują na zwiększenie wytrzy-

małości kości ćwiczenia, które przenoszą obciążenia 
w  osi długiej ciała, czyli wykonywane są na stojąco 
- bieg, marsz z kijkami, sporty, takie jak koszy-
kówka i siatkówka, wycieczki górskie. W takiej 
aktywności masa kostna w  obrębie stawów biodro-
wych i  trzonów kręgowych ulega wzmocnieniu. Nie-
stety, nie pomagają w budowaniu masy kostnej ćwi-
czenia w basenie, zwłaszcza w wodzie ciepłej, robienie 
brzuszków, joga, callanetics. Nie znaczy to oczywiście 
że nie należy uprawiać takiej aktywności, ale najważ-
niejsze jest obciążenie osi długiej ciała. Pamiętać 
należy o odpowiedniej suplementacji. My standardowo 
zalecamy bogaty w naturalny krzem OrganicKrzem  
i Witaminy D3 + K2 (MK7) Ojca Grzegorza o  ja-
kości farmaceutycznej. W  przypadku zaawansowa-
nej osteoporozy, w  której 
dochodzi do złamań kom-
presyjnych trzonów kręgów 
(co wcale nie jest rzadkie, 
objawia się zmniejsze-
niem wzrostu pacjenta), 
dołączamy Mumio-Bon  
(1 kaps. 2 x dz.) - preparat 
zawierający w swoim skła-
dzie substancję organiczną 
mumio, która wydobywana 
jest w Himalajach.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NEFROBONISOL
•  Zapalenie nerek

i dróg moczowych
• Kamica nerkowa
• Dna moczanowa

NERWOBONISOL
• Nerwica
• Bezsenność

PECTOBONISOL
• Przeziębienie, kaszel
• Zapalenie oskrzeli
• Astma

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

CARDIOBONISOL
•  Nadciśnienie
•  Niedokrwienie

i osłabienie serca

Krople Ojca
Grzegorza Sroki ®®®

XXI wiek to czas, w którym wysokie technolo-
gie wkroczyły we wszystkie aspekty naszego 
życia. Również w  tradycyjne ziołolecznictwo. 

Coraz rzadziej stosuje się napary z ziół oraz nalewki 
ziołowe. A  coraz częściej kapsułki czy tabletki. Czy 
forma tradycyjnych leków roślinnych np. w  postaci 
kropli już się przeżyła? Uważamy, że nie, ponieważ 
krople mają swoje niezaprzeczalne zalety i wykazują 
w pewnych sytuacjach wyższość nad lekami w posta-
ci kapsułek. W naszym Centrum Ziołolecznictwa nadal 
stosujemy chętnie tradycyjne leki roślinne w postaci 
kropli Ojca Grzegorza Sroki i nie jest to pokierowane 
tylko sentymentem.

Krople ziołowe stosowane u  naszych pa-
cjentów od kilkudziesięciu lat mają udowod-
nioną skuteczność działania opartą m.in. o tra-
dycję i  wiele przypadków wyleczeń. Dlaczego 
krople są tak skuteczne?
•  Zawartość alkoholu w  tej formie leku roślinnego, 

sprawia, iż wchłania on się bardzo dobrze już w ja-
mie ustnej. Powoduje to, że produkt leczniczy prze-
dostaje się do krwi bezpośrednio. Lek tak zażywany 
może być stosowany w minimalnych dawkach i na-
wet w takich będzie skuteczny. 

•  Podawanie preparatu w postaci kropli powoduje, że 
działa on bardzo szybko, czego przykładem jest sto-
sowanie Nerwobonisolu (1 łyżeczka rozcieńczona 
dwoma łyżeczkami wody tak, aby stężenie alkoholu 
było na poziomie 20-25%). Wchłania się on w ciągu 
paru minut i efekt uspokojenia pacjenci odczuwają 
czasami po 5-10 minutach.

•  Stosowanie leków w postaci alkoholowego ekstrak-
tu, sprawia, że taki preparat działa także miejscowo 
na różnego rodzaju patogeny i wirusy. Przykładem 
takiego działania jest Pectobonisol, który skutecz-
nie radzi sobie z przeziębieniami, a  także Gastro-
bonisol, który likwiduje bóle brzucha od 5 do 10 
minut.

Zalety kropli 
ziołowych



H istoria stosowania witaminy C w  leczeniu no-
wotworów ma prawie 50 lat. Zaczęli ją sto-
sować L. Pauling oraz E. Cameron. Coraz 

częściej czyta się na temat pozytywnych efektów jej 
działania. Nie ma jasności, w jaki sposób witamina C 
eliminuje komórki nowotworowe z organizmu. Jedna 
z teorii mówi, iż odbywa się to przy udziale nadtlenku 
wodoru H2O2. Substancja ta w  normalnych komór-
kach jest rozkładana przez enzym o nazwie katalaza. 
Jednak w przypadku komórek nowotworowych, które 
funkcjonują wadliwie, enzym ten nie działa w sposób 
prawidłowy. Nadtlenek wodoru nie jest w odpo-
wiedniej ilości usuwany. H2O2 uszkadza komór-
kę (DNA komórki) powodując jej rozpad. Źródła 
literaturowe podają, że najlepsze efekty uzyskuje się 
stosując witaminę C w postaci wlewów kroplowych. 
Jest to jednak metoda trudnodostępna i  kontrower-
syjna. Zdecydowanie prostsze wydaje się doustne 
stosowanie witaminy C. W  przypadku, gdy su-
plementujemy dietę witaminą C u  chorych na 
nowotwory, należy pamiętać, aby stosować ją 
możliwie jak najczęściej w  małych porcjach. 
Organizm bardzo szybko zużywa witaminę C - jej 
okres połowicznego rozpadu wynosi 30 minut (po 
30 minutach zużyta zostaje połowa spożytej dawki). 
Ale jak często stosować witaminę C? Można do tego 
wykorzystać tzw. próg biegunkowy. To ilość witaminy 
C, której spożycie u chorego powoduje pojawienie się 
biegunki. U osoby zdrowej już po 2-3 gramach mogą 
pojawić się objawy biegunkowe, ale u osób chorych 
nawet po kilkunastu gramach może nie pojawić się 
biegunka. Świadczyć to może o tym, że organizm ma 
zmienne zapotrzebowanie na witaminę C. Gdy jest 
zdrowy potrzebuje jej niewiele, gdy jest chory - dużo. 
W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy 
stosowanie witaminy C w porcjach 500 mg, początko-
wo co 3-4 godziny 1 kapsułkę, a potem sugerujemy 
podawanie coraz częstsze do momentu, aż pojawią 
się objawy biegunkowe. Doustna witamina C jest sto-
sunkowo bezpieczna, ale ma też oczywiście przeciw-

wskazania. Nie powinno się jej stosować u osób cier-
piących na tzw. flawizm, wysokich dawek nie stosuje 
się w niewydolności nerek i w przypadku chorych na 
hemochromatozę. Zażywając witaminę C należy za-
dbać, aby miała ona jakość farmaceutyczną. W CZOG 
stosujemy witaminę C w postaci askorbinianu sodu, 
który jest bezpieczny dla żołądka i w przeciwieństwie 
do powszechnie stosowanego kwasu L-askorbinowe-
go, nie powoduje zakwaszenia jego treści po spożyciu 
większych ilości. W skład witaminy C Ojca Grzegorza 
wchodzi też naturalna witamina C zawarta w ekstrak-
tach z owoców róży, aceroli i hibiskusa. 

Osoby chore na nowotwór powinny pamiętać 
o  suplementacji diety różnymi innymi substancjami 
naturalnymi, takimi jak: czarna huba, selen, skrzyp 
(surowce te występują w  preparacie Bofonginn 
Kompleks, zaleca się picie 5 ml preparatu 3 razy 
dziennie), ekstrakt ze skórek winogron (występuje 
w preparacie Resveratrol, zalecana suplementacja, 
w przypadku zagrożenia chorobą nowotworową, obej-
muje stosowanie 10 kropli 3 razy dziennie), ekstrakt 
z korzenia tarczycy bajkalskiej (zawarty w preparacie 
Vitalbon, stosuje się 1 kapsułkę 2 razy dziennie ), olej 
z nasion czarnuszki siewnej w kapsułkach (występuje 
w preparacie Alerbon, stosuje się 1 kapsułkę 3 razy 
dziennie ). Wszystkie wymienione surowce opisywane 
są w  literaturze nauko-
wej, jako potencjalnie 
przeciwnowotworowe, 
dlatego suplementacja 
nimi jest zasadna. Za-
znaczyć jednak należy, 
iż jeżeli ktoś zamierza 
wspomagać terapię 
nowotworów żywno-
ścią prozdrowotną lub 
preparatami ziołowymi, 
powinien to robić w po-
rozumieniu z  lekarzem 
prowadzącym. 

Witamina C 
a nowotwory

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Jeżeli zachorujemy na katar, który po kilku 
dniach ustąpi to możemy przypuszczać, że 
mamy dobrą odporność na infekcje. Ale je-

żeli jego skutkiem będzie zapalenie zatok, to będzie 
to świadczyć o  tym, iż nasza odporność nie jest na 
właściwym poziomie. Wniknięcie infekcji w  głąb or-
ganizmu świadczy o osłabieniu odporności. Podobnie 
ma się sprawa z  zapaleniem gardła, które przejdzie 
w zapalenie oskrzeli lub płuc. To też sugeruje, że na-
sza odporność jest w złym stanie. Zarówno w jednej, 
jak i drugiej sytuacji, zalecamy stymulację odporności. 
W  celu stymulacji odporności suplementujemy dietę 
syropem Immunobon: stosujemy 2-3 razy dziennie  
1 łyżeczkę preparatu przez 7 dni. Następnie robimy  
21 dni przerwy i  ponownie spożywamy Immunobon 
przez 7 dni. Dwa lub trzy 7-dniowe cykle Immuno-
bonem skutecznie wzmocnią odporność. Drugim 
polecanym preparatem w  obniżonej odporności jest 
Apibon, zawierający w swym składzie pyłek pszczeli 
i ekstrakt z propolisu. Stosuje się go przez 1 miesiąc, 
potem należy zrobić 1 tydzień przerwy i potem znów 
spożywać go przez 1 miesiąc. Takie postępowanie 
zwykle zalecane jest przez nas na początku września 
oraz na przełomie lutego i marca.

Co, jeśli już doświadczymy tych chorób? W przy-
padku zapalenia zatok, bądź oskrzeli, obok zaleceń le-
karskich powinniśmy stosować środki, które rozluźnią 
wydzielinę zalegającą w zatokach, bądź w oskrzelach. 
Takim lekiem jest Pectobonisol, który możemy sto-
sować nawet 4 razy dziennie. W  sytuacji, kiedy nie 
możemy pozbyć się zalegającej wydzieliny, znakomicie 
sprawdza się picie naparu z mieszanki ziołowej Pul-
mobonisan, bądź syropu Pectobon.

Zapalenie zatok 
sugeruje osłabienie 
odporności

Pectobon
Suplement diety

syrop

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:    
6 łyżeczek (3 razy dziennie po 2 łyżeczki). Poniżej 12 roku 
życia stosować 3 razy dziennie po 1 łyżeczce. Dawkowa-
nie poniżej 3 roku życia skonsultować z lekarzem.

Skuteczny
i naturalny preparat 

  na kaszel
i przeziębienie

Pomaga w łagodzeniu
przeziębienia i wpływa

kojąco na kaszel i chrypę
oraz wspomaga odporność ze względu 

na zawartość ziela tymianku, liścia babki 
lancetowatej, korzenia prawoślazu,  
kwiatu lipy, owoców bzu czarnego, 

porostu islandzkiego i olejku koprowego.



Jaką terapię polecacie w przypadku zawrotów gło-
wy i szumów usznych?
U  chorych, u  których zawroty głowy, szumy uszne 
i  zaburzenia widzenia wywołane są upośledzeniem 
ukrwienia mózgu lub błędnika, zalecamy Memobon 
(miłorząb japoński, żeń-szeń i  magnez) i  Resvera-
trol w kroplach (2 x dziennie po 8 kropli pod język).  
Początkowo należy stosować 1 kapsułkę Memobonu  
2 razy dziennie, a następnie, jeżeli stan się poprawi, 
1 kapsułkę na dzień. W zawrotach głowy znakomite 
efekty uzyskujemy stosując techniki terapii manualnej.

Jakie są skuteczne środki w  przypadku grzybicy 
skóry?
W  przypadku grzybicy zalecamy stosowanie 2 razy 
dziennie kremu Apibon lub kremu Dermobon. Oba 
kremy można łączyć ze sobą. Do mycia skóry suge-
rujemy używać Bonidermu. W  nawracających za-
każeniach grzybiczych należy wzmocnić odporność 
preparatami Immunobon i Apibon.

Od dłuższego czasu walczę z  niedoskonałościami 
skóry, jak wypryski czy przebarwienia, proszę o po-
radę.
Zalecamy pielęgnację skóry z użyciem zestawu kre-
mów Perfect System Bell Visage. W  jego skład 
wchodzą 2 kremy. Krem na noc zawiera w  swoim 
składzie kwas azelainowy działający przeciwzapalnie 
i  przeciwbakteryjnie. Krem na dzień to kompozycja 
substancji ziołowych o działaniu łagodzącym. 

Mój mąż choruję na trzustkę. Według lekarza nie 
wytwarza ona odpowiedniej ilości soków trawien-
nych. Czy są zioła, które mogą mu pomóc?
Zioła nadają się do wspomagania pracy trzustki. Zale-
camy zioła, które łagodnie stymulują proces trawienia, 
np. ziele karczocha, ziele i  korzeń mniszka oraz sy-
limaryna z  ostropestu plamistego. Pomocne są tak-
że produkty pochodzenia pszczelego (pyłek pszczeli 
i  propolis). Preparatami, które można wtedy zasto-
sować są: Hepatobon (1 kapsułka 2 razy dziennie) 
oraz Apibon (1 kapsułka 2-3 razy dziennie). Prozdro-
wotne działanie w  chorobach zapalnych trzustki ma 

olej z czarnuszki, dlatego polecamy stosowanie w tym 
schorzeniu kapsułek Alerbon. Jest on szczególnie 
wskazany w  nowotworze trzustki, jego skuteczność 
potwierdzono w badaniach na zwierzętach laborato-
ryjnych.

Wnuczek chodzi do przedszkola i okazało się, że ma 
owsiki. Jakie zioła stosować w tym przypadku?
Polecamy Vernikabon (syrop ziołowo-miodowy):  
2 razy dziennie po 2 łyżeczki preparatu przed jedze-
niem. Po 7 dniach zrobić 1 tydzień przerwy i ponownie 
stosować przez 7 dni. Powyższy cykl można powta-
rzać co 2-3 miesiące. Poniżej 6 roku życia stosować 
2 razy dziennie po 1 łyżeczce preparatu. Dawkowanie 
poniżej 3 roku życia skonsultować z lekarzem.

Jesienią mam zdecydowanie większą tendencję do 
pogorszenia nastroju. Czy istnieją naturalne sposoby 
na radzenie sobie z tym problemem?
W jesieni mamy zdecydowanie większą tendencję do 
pogorszenia nastroju. Brak słońca sprawia, że nastrój 
depresyjny jest czymś normalnym. Na szczęście ist-
nieją zioła, które mogą łagodzić ten problem, najważ-
niejsze z  nich to ziele dziurawca i  ten surowiec wy-
korzystujemy w CZOG w preparacie Depribon, gdzie 
łączymy go z ekstraktem z korzenia żeń-szenia. Po-
czątkowo zalecamy suplementację diety 2-3 x dz. po 
1 kaps., a gdy nastrój ulega poprawie wystarczy przyj-
mować 1 kapsułkę dziennie. Standardowo łączymy 
ten produkt z preparatem Vitalbon 2 x dz. 1 kaps., 
który poprawia energetykę organizmu dzięki zawar-
tości m.in. tarczycy bajkalskiej. Pamiętać też należy 
o suplementacji diety Witaminą D3 + K2 (MK7) Ojca 
Grzegorza.

Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza
odpowiada na pytania pacjentów
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Wzmacnia serce,
reguluje ciśnienie

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

Wspomaga żyły, 
zapobiega pajączkom 

naczyniowym

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

Niskie ciśnienie, zespół 
przewlekłego zmęczenia

Activbon + Vitalbon
+ Koenzym Q10 O. Grzegorza

Na cholesterol Lipobon + Koenzym Q10
+ Resveratrol krople

UK
ŁA

D 
PO

KA
RM

OW
Y

Kamica żółciowa, 
niestrawność

Gastrobonisol
pomocniczo: Gastrobon

lub Hepatobon

Zgaga, refluks, 
zatrucia pokarmowe

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

pomocniczo: Gastrobon

Wrzody żołądka
i dwunastnicy

Gastrobonisan
pomocniczo: Apibon

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

Bóle brzucha,
jelito drażliwe

Gastrobonisol
pomocniczo: Depribon

lub Nerwobonisol

Nadwaga Adipobonisan + Chitobon
+ Adipobon mono + Regulobon

Pasożyty jelitowe Vernikabon + Alerbon

Alergia pokarmowa Bobonisan + Alerbon

Na wątrobę
i trzustkę Hepatobon + Apibon (1-3 x dz.)

Bóle głowy związane 
z przewodem 
pokarmowym

Gastrobonisol
(2 x dz. 1 łyżeczka

- okres terapii 5-6 tygodni)

UK
ŁA

D 
O
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HO
W

Y

Przeziębienie, kaszel Pectobonisol + Pulmobonisan

Astma oskrzelowa Pectobonisol + Alerbon

Katar,
zapalenie zatok

Pectobonisol (rozrzedzenie wydzieliny)
Apibon + Immunobon na odporność

Katar sienny Alerbon (3 x dz.)

Pielęgnacja
w opryszczce

Anginbon lub Apibon krem (co
1 godz. do ustąpienia dolegliwości)

Na gardło i chrypkę Anginbon (3-5 x dz.) + Pectobonisol

Wspomaga odporność Apibon + Immunobon

UK
ŁA

D 
NE

RW
OW

Y Stres, trudności
z zasypianiem

Nerwobonisol lub Nerwobonisan 
(2-3 x dz.) + Nerwobon
lub Sedabon (1-2 x dz.)

Nastroje depresyjne Depribon (1-2 x dz.)

Na pamięć, 
koncentrację, 

prawidłowy słuch
i równowagę

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

+ Resveratrol krople
(2 x dz. po 8 kropli)

ST
AW

Y

Na stawy
i kręgosłup

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

Osteoporoza, 
złamania

OrganicKrzem + MumioBon
+ D3+K2 (MK7) O. Grzegorza

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

IN
NE

 D
O
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O
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Cukrzyca Glukobonisan + Memobon

Ochrona oka w cukrzycy, 
nadciśnieniu tętniczym, 
jaskrze. Zaćma i AMD

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

Klimakterium Klimaktobon (2 x dz.)
+ Krwawnik O. Grzegorza

Odtruwanie
(alkohol, papierosy, 

spaliny, leki, chemia)

Nefrobonisol + Hepatobon
+ Vitalbon + Czystek w kroplach 

+ Resveratrol krople

Nowotwory - 
pomocniczo wraz

z zalecanym 
leczeniem!

Nefrobonisol + Hepatobon
ponadto: Apibon, Vitalbon, 

Alerbon, Bofonginn kompleks
+ Resveratrol krople

Choroba Hashimoto Peobon (2 x dz. 2 kaps.)

SK
Ó

RA

Wzmacnia włosy
i paznokcie,

ujędrnia skórę

Dermobon i OrganicKrzem
+ Vitalbon

+ Witamina E Ojca Grzegorza

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

Skóra z oznakami 
starzenia

Telomer System Bell Visage
lub Vitalbon

Cellulit Adipobon mono + Vitalbon

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

Trądzik różowaty, 
skóra naczynkowa Perfect System Bell Visage

Pękanie pięt Mumio krem
+ Olej arganowy Bell Visage

Pielęgnacja skóry
w alergii

Boniderm + Dermobon krem, 
doustnie - Alerbon

Łuszczyca
zewnętrznie - Boniderm

doustnie - Gastrobonisol + Peobon
+ Nefrobonisol + Bofonginn

Pielęgnacja skóry
w grzybicy

Apibon krem + Boniderm
doustnie - Apibon + Immunobon

UK
ŁA

D 
M

O
CZ

OW
Y Zapalenie nerek,

dróg moczowych
i pęcherza, kamica

Nefrobonisol
lub Nefrobonisan (1-3 x dz.)

pomocniczo: Urobon (1-3 x dz.)

Dna moczanowa Nefrobonisol + Artrobon + Vit. C

Dla zdrowia prostaty Prostatobon + Apibon

Poprawa witalności Vitalbon + Memobon + MumioBon

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

Suplementacja diety według Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o produktach zawarte w ni niejszym opracowaniu były zgodne z aktualnym stanem wiedzy. 
Ze względu na nieprzerwany napływ nowych doniesień naukowych oraz aby nie przeoczyć ewentualnych zmian, przed zastosowaniem 
zapoznaj się z ulotką i informacją na opakowaniu, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych 
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.



Witaminy Ojca Grzegorza 
Wybierz jakość farmaceutyczną!

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.

Naturalne Witaminy 
Ojca Grzegorza Sroki


