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Z ielarze pracujący w  sklepach zielarskich, a  także farmaceuci w  aptekach, to osoby, które są najlepiej 
przygotowane do sprzedaży naturalnych preparatów ziołowych. Zarówno pierwsza, jak i druga grupa po-
siada kwalifikacje do tego, aby odpowiednio doradzić pacjentom, jakie produkty powinni stosować w celu 

profilaktycznym i  terapeutycznym. Zielarze i  farmaceuci są także w  stanie ocenić, czy produkt jest wysokiej 
jakości, czy posiada odpowiednie badania i certyfikaty, czy został wyprodukowany przez wiarygodnego produ-
centa. Szeroki wybór dostępnych na rynku produktów sprawia, że można je dopasować do każdego indywidual-
nie, w sposób najbardziej optymalny. Ostrzegamy natomiast przed kupowaniem preparatów ziołowych drogą tak 
zwanej sprzedaży bezpośredniej. Trafiają one do konsumenta/pacjenta poprzez rekomendacje znakomicie prze-
szkolonego w socjotechnikach sprzedawcy. Jego wiedza na temat ziół jest czasami znikoma, natomiast na temat 
marketingowych sztuczek ogromna. Sprzedawca taki oferuje najczęściej towary jednego producenta. Produkty 
dystrybuowane w systemie sprzedaży bezpośredniej nie muszą być złej jakości, ale są w dużej mierze wyłączone 
spod nadzoru Inspekcji Farmaceutycznej i Sanitarnej, które kontrolują głównie apteki i sklepy zielarskie. Są to 
najczęściej produkty drogie. Ich wygórowana cena wynika głównie z marży, którą dystrybutor pobiera za sprzedaż 
danego produktu. Jest to czasami nawet więcej niż 50 procent jego ceny detalicznej. Często są to kwoty znacznie 
wyższe niż 100 zł. Apelujemy zatem do pacjentów, aby nie dali się zmanipulować i pytali o badania, atesty, produ-
centa oraz konsultowali się z zielarzami i farmaceutami. Zachęcamy, aby kupować produkty naturalne w sklepach 
zielarskich i aptekach, gdzie personel kieruje się zasadami etyki zawodowej oraz używa do terapii i profilaktyki 
produktów skutecznych, o wysokim stosunku jakości do ceny.

Kupuj produkty ziołowe

w sklepach zielarskich i aptekach!

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.

Zioła dla Zdrowia
Wydawca: Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED
Adres wydawcy i redakcji: Bonimed, ul. Stawowa 23, 34-300 Żywiec
Redaktor naczelny: Katarzyna Cebrat-Jakubiec
Druk: Drukarnia Drukpress

Ekstrakt z  owocu borówki czarnej oraz witaminy C i  E wpływają pozytywnie na 
stan siatkówki oka, dlatego polecane są m.in. osobom chorującym na cukrzycę 
i  nadciśnienie oraz osobom pracującym przy komputerze, w  złych warunkach 
oświetleniowych, mającym problemy z  widzeniem o  zmierzchu oraz osobom 
starszym. Antyoksydanty mają pozytywny wpływ na zapobieganie rozwojowi zaćmy. 
Ekstrakt z  aksamitki wspomaga ostrość widzenia, co ma znaczenie zwłaszcza 
u osób starszych, szczególnie narażonych na zwyrodnienie plamki żółtej związane 
z wiekiem (AMD).

zawiera wysokiej jakości naturalne ekstrakty 
z owocu borówki czarnej oraz kwiatu aksamitki



Usunięcie migdałków 
zwiększa ryzyko chorób 
układu oddechowego

M igdałki podniebienne oraz migdałek gardło-
wy stanowią pierwszą linię obrony przed 
infekcjami wywoływanymi przez bakterie, 

wirusy i  grzyby. Przewlekły stan zapalny migdałków 
czasami skłania lekarzy do ich usunięcia. W  facho-
wym czasopiśmie naukowym Journal of the American 
Medical Association Otolaryngology Head and Neck 
Surgery opublikowano badania, z  których wynika, 
że usunięcie migdałków w  dzieciństwie zwiększa 
ryzyko chorób układu oddechowego, w  tym także 
alergicznych i  zakaźnych. Autorzy przeanalizowali  
1 189 061 dzieci urodzonych w Danii w latach 1979-
1999. Okazało się, że usunięcie migdałków podnie-
biennych trzykrotnie zwiększyło ryzyko chorób układu 
oddechowego, wzrosło prawdopodobieństwo astmy, 
grypy, zapalenia płuc, a  nawet POCHP. Stwierdzono 
także, jakie są korzyści z  przeprowadzenia zabiegu. 
U dzieci operowanych zmalało ryzyko zaburzeń snu, 
a także przewlekłego zapalenia migdałków. Konkluzja 
badaczy jest taka, aby kwalifikować do operacji z dużą 
rozwagą, mając na uwadze dalekosiężne skutki tego 
zabiegu. Sugerowano także zwiększenie roli 
profilaktyki oraz leczenia nieoperacyjnego. Jak 
wynika z doświadczeń Centrum Ziołolecznictwa Ojca 
Grzegorza w profilaktyce i leczeniu zapalenia migdał-
ków znakomicie sprawdzają się krople Pectobonisol, 
które w stanie ostrym można stosować 3 razy dzien-
nie po 2 łyżeczki. Dawkę tą zmniejsza się, gdy stan 
chorego ulegnie poprawie. Należy także korzystać 
z Anginbonu, preparatu w aerozolu o działaniu prze-

ciwbakteryjnym, w  skład którego wchodzą ekstrakt 
z  propolisu i  destylat oczarowy oraz mentol i  olejki 
eteryczne: anyżowy, z  drzewa herbacianego, euka-
liptusowy, tymiankowy, szałwiowy, melisowy, goździ-
kowy, cynamonowy. W  przypadku problemów z  mi-
gdałkami i gardłem Anginbon można stosować nawet 
co godzinę. Działa łagodząco na błony śluzowe jamy 
ustnej i gardła. Zalecany jest także w bólach gardła, 
pleśniawkach i opryszczce. Zarówno Pectobonisol, jak 
i Anginbon zawierają w swoim składzie alkohol, dlate-
go nie używa się ich u małych dzieci. Wówczas profi-
laktykę można prowadzić w oparciu o suplemantację 
preparatami Pulmobonisan (mieszanka ziołowa do 
sporządzania naparów) oraz Pectobon (syrop mio-
dowy). 
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Zioła Ojca Grzegorza 
to gwarancja najwyższej jakości

W prasie medycznej na konferencjach nauko-
wych pojawiają się doniesienia o  tym, że 
jakość produktów zielarskich jest często 

niska. Przykładem tego mogą być prace Pani profe-
sor Ireny Matławskiej, która przebadała 8 występu-
jących na rynku produktów. Wykazała, iż tylko jeden 
z nich miał deklarowaną przez producenta zawartość 
ekstraktu z  miłorzębu japońskiego i  był to preparat 
Memobon Ojca Grzegorza produkowany przez La-
boratorium Medycyny Naturalnej Bonimed. Wyniki 
zostały opublikowane w  czasopiśmie aptekarskim 
oraz przedstawione na kilku konferencja naukowych. 
Z drugiej strony doktor Henryk Różański oceniał inną 

grupę produktów i również jego wnioski nie wyglądają 
optymistycznie. Można z nich domniemywać, że część 
producentów nie dba o jakość swoich produktów. Jak 
dowiodły obiektywne, niezależne badania nie ma 
wśród nich produktów Laboratorium Medycyny Natu-
ralnej Bonimed, które wytwarza zioła Ojca Grzegorza. 
Jest to kolejne doniesienie, które potwierdza kreowa-
ne przez nas hasło: produkty Bonimed to preparaty 
ziołowe, których jakość i  skuteczność oparta 
jest na faktach. 

•  wspomaga ukrwienie mózgu, 
pamięć, koncentrację oraz 
funkcjonowanie narządu słuchu 
i równowagi, co ma znaczenie  
w przypadku zawrotów głowy

•  sprzyja wydolności umysłowej  
i fizycznej oraz witalności*

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



Zespół 
suchego oka

N iektórzy pacjenci cierpią na przewlekły brak 
łez i  śliny. Wydaje się to osobom zdrowym 
dziwne, ale w rzeczywistości jest to choroba, 

która bardzo utrudnia życie. Oczy ciągle pieką, co 
prowokuje ich przecieranie, zaczerwienienie, a w kon-
sekwencji stan zapalny. Takie osoby są przewlekle 
zmęczone. Jednostką chorobową odpowiedzialną za 
te objawy może być zespół Sjogrena. Zespół Sjogrena 
to choroba autoimmunologiczna, czyli choroba, w któ-
rej układ odpornościowy naszego organizmu atakuje 
sam siebie. Przyczyny takiego działania nie zostały 
jak dotychczas poznane. Leczenie farmakologiczne 
w  takich sytuacjach opiera się na podawaniu leków 
immunosupresyjnych i  przeciwzapalnych, w  tym gli-
kokortykosteroidów, w  przypadku nasilonych dole-
gliwości. Pacjenci często stosują krople do oczu, tak 
zwane sztuczne łzy. Istnieje surowiec zielarski, który 
wykazuje korzystne działanie w  przypadku zespołu 
Sjogrena i innych chorób autoimmunologicznych. Jest 
nim korzeń piwonii białej. 
W Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza w przypad-
ku schorzeń o podłożu au-
toimmunologicznym zale-
camy suplementację diety 
preparatem Peobon, który 
zawiera ekstrakt z korzenia 
piwonii białej oraz minera-
ły: żelazo, cynk, mangan, 
miedź, selen.
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Naturalny 
sposób na
przerost 
prostaty

W   przypadku powiększonej prostaty można 
stosować leki syntetyczne, jednak ponie-
waż stan ten jest tak powszechny, że trudno 

go nazwać chorobą, warto rozważyć suplementację 
diety produktami naturalnymi. Są one lepiej tolerowa-
ne, a  równie skuteczne co leki syntetyczne. Najlep-
szą naturalną alternatywą jest połączenie ekstraktów 
z  owoców palmy sabal i  korzenia pokrzywy. Owoce 
palmy sabal zmniejszają oddziaływanie testosteronu 
i  DHT na komórki prostaty, a  przez to zapobiegają 
jej przerostowi. Działają ponadto przeciwobrzękowo 
i przeciwzapalnie, co może mieć zastosowanie w  ła-
godzeniu stanów zapalnych prostaty. Działanie korze-
nia pokrzywy jest nieco mniej dokładnie przebadane, 
ale podejrzewa się, że ma on podobne właściwości do 
owoców palmy sabal. Mężczyźni z powiększeniem gru-
czołu krokowego powinni także wzbogacić swoją dietę 
w pomidory zawierające likopen oraz produkty pszcze-
le, zwłaszcza pyłek pszczeli. W przypadku przerostu 
prostaty stosujemy suplementację diety preparatami  
Prostatobon (połączenie ekstraktów z  owoców 
palmy sabal i  korzenia pokrzywy) i  Apibon (połą-
czenie mikronizowanego 
pyłku pszczelego z  pro-
polisem). Początkowo 
zalecamy spożywanie  
3 razy dziennie po  
1 kapsułce każdego 
z  suplementów. W  miarę 
poprawy redukujemy tą 
ilość do 2 kapsułek, a na-
stępnie zalecamy jedynie  
Prosatobon (2 razy 
dziennie 1 kapsułka).
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Bądź witalny 
jak dziecko

Nowotwory

N ie od dziś niektóre dzieci określa się mianem 
żywego srebra. Co kryje się pod tym sformu-
łowaniem? Tak opisuje się dzieci żywe, ener-

giczne, zawsze skłonne do zabawy. Okazuje się, że 
takie zachowanie dzieci ma uzasadnienie w fizjologii. 
Mięśnie dzieci są odporne na wyczerpanie i  regene-
rują się szybciej niż u najlepszych sportowców. Dzieci 
wykorzystują metabolizm tlenowy w większym zakre-
sie niż osoby dorosłe. Tych odkryć dokonali francuscy 
naukowcy z  uniwersytetu w  Clermont. Informacje te 
pojawiły się w  doniesieniach naukowych niedaw-
no i  bardzo nas zainteresowały z  uwagi na fakt, że 
u osób suplementujących dietę preparatem Vitalbon 
obserwujemy podobne efekty. Szybciej regenerują 
się po wysiłku. Tyczy się to nie tylko osób młodych, 
ale w szczególności osób starszych. Przypuszcza się, 
że składnikiem czynnym, który umożliwia tak szybką 
regenerację organizmu jest ekstrakt z tarczycy bajkal-
skiej zawarty w preparacie. Surowiec ten od tysięcy 
lat używany jest w medycynie chińskiej, jako skład-
nik adaptogenny. Tarczyca bajkalska to interesująca 
roślina, w  której drzemie ogromny potencjał. Z  cza-
sem, gdy postęp badań nad nią będzie bardziej za-
awansowany, może okazać się ona Świętym Graalem 
medycyny przeciwstarzeniowej. Do poprawy witalno-
ści, zwłaszcza u  osób 
starszych, przyczy-
nić się może również 
suplementacja diety 
Kenzymem Q10 Ojca 
Grzegorza. Zażywając 
aktywności fizycznej 
pamiętajmy aby zadbać 
o  swoje chrząstki sta-
wowe. Świetnie nadaje 
się do tego Artrobon.

Terapia i  profilaktyka chorób nowotworowych 
może być wspomagana przez preparaty na-
turalne. Największe zastosowanie mają one 

zwłaszcza u osób, które są szczególnie narażone na 
zmiany nowotworowe bądź przebyły taką chorobę. 
Należy wówczas pamiętać o tym, aby utrzymywać na 
właściwym poziomie odporność organizmu. Jednym 
z  surowców, które wykorzystuje się w  tym celu jest 
czarna huba. Sugerujemy także uzupełnienie diety 
w produkty zawierające selen, np. spożywanie boro-
wików bądź ekstraktu z tych grzybów. Wysoki poziom 
selenu, jak dowiodły badania prof. Jana Lubińskiego, 
zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nowo-
tworów, a w trakcie choroby poprawia rokowania pa-
cjenta. Profilaktycznie działają również antyoksydan-
ty. Ich znakomite źródło stanowią owoce jagodowe, 
w tym aronia, borówka czarna i żurawina. Dużo badań 
potwierdzających prozdrowotne działanie w przypad-
ku nowotworów dotyczyło czarnuszki siewnej. Wyka-
zano jej skuteczność w leczeniu raka trzustki u zwie-
rząt laboratoryjnych. W Centrum Ziołolecznictwa Ojca 
Grzegorza sugerujemy w przypadku zagrożenia nowo-
tworami suplementację diety produktem Bofonginn 
kompleks, który za-
wiera ekstrakty z czar-
nej huby i z borowików, 
a  także spożywanie 
Vitalbonu (zawiera 
ekstrakty z  owoców 
jagodowych i  z  korze-
nia tarczycy bajkal-
skiej). Polecamy tak-
że podawanie kropli  
Resveratrol - esen-
cja wina w kroplach 
(ekstrakt ze skórek wi-
nogron) oraz kapsułek 
z  olejem z  czarnuszki 
siewnej (Alerbon).



Szybkość starzenia się zależy w dużej mie-
rze od stylu życia. Ale to żadna nowość. 
Nie od dziś wiadomo, że jeśli ktoś zdrowo 

się odżywia, wysypia, unika palenia, a w jego ży-
ciu ważna rolę odgrywa aktywność fizyczna, bę-
dzie żył dłużej. Na styl życia wpływa także stan 
emocji. Taki wniosek płynie z badania przeprowa-
dzonego przez naukowców z Uniwersytetu Stano-
wego w Ohio, którzy zauważyli, że ludzie religijni 
żyją dłużej nawet o 4 lata. Tłumaczone jest to tym, 
że są to zazwyczaj osoby unikające niezdrowych 
nawyków, jak alkohol i narkotyki. Ludzie Ci także 
oddają się modlitwie, która jest rodzajem medyta-
cji i pozwala redukować poziom stresu. Z badań, 
które przeprowadzono wynika także, że dłużej 
żyją posiadacze zwierząt oraz osoby pozostające 
w związku małżeńskim. Na długość życia wpływ 
mają oczywiście również surowce zielarskie. Jed-
nym z  nich jest resweratrol, który znajduje się 
w  skórkach czerwonych winogron, a  co za tym 
idzie, w  czerwonym winie. Jak wykazały bada-
nia na modelach zwierzęcych, resweratrol jest 
w stanie przedłużyć życie nawet o 40 %. Drugą 
substancją, która przedłuża życie jest ekstrakt 
z  tarczycy bajkalskiej. Aktywuje on telomerazę, 
która wpływa na odnowę komórkową. Organizm 
pod wpływem tarczycy bajkalskiej niejako „młod-
nieje”, co widoczne jest szczególnie u  pacjentek 
stosujących kremy z  tą substancją. W  Centrum 
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, aby opóźnić 
proces starzenia organizmu zalecamy produkt 
Resveratrol - esencja wina w  kroplach  
oraz kosmetyki do pielęgnacji ciała z linii Telomer 
System Bell Visage, zawierające ekstrakt z ko-
rzenia tarczycy bajkalskiej: krem na dzień, krem 
na noc, krem pod oczy, balsam do ciała, serum 
do szyi i dekoltu, krem do pielęgnacji dłoni. Efekty 
działania kremu na dzień i kremu na noc wzmoc-
niono preparatem z  bajkaliną w  kapsułkach (do 
stosowania doustnego), który dodawany jest do 
zestawu dwóch kremów. 

Jak wolniej się 
starzeć

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
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Tytuł bynajmniej nie jest przesadzony, zważyw-
szy na to, jakie dane przedstawili w październi-
ku 2017 r. naukowcy z Imperial College London 

i WHO. Ustalono, że liczba otyłych dzieci i młodzieży 
w  wieku 5-19 lat w  ciągu ostatnich czterech dekad 
wzrosła 10-krotnie. I  nie dotyczy to jedynie Stanów 
Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, ale i krajów bied-
niejszych. Za głównego sprawcę problemu uważa się 
reklamy śmieciowego jedzenia. Nadwaga i otyłość to 
nie tylko problem estetyki. Utrzymanie prawidłowej 
masy ciała w  okresie dziecięcym pozwala m. in. na 
zmniejszenie ryzyka otyłości i cukrzycy w późniejszym 
okresie życia. Otyłe dziecko to chory dorosły.

Kontrola masy ciała, zwłaszcza u dzieci, polegać 
powinna na redukcji spożywania słodyczy oraz pokar-
mów zawierających tłuszcze przetwarzane w  wyso-
kiej temperaturze. Szkodliwe izomery trans kwasów 
tłuszczowych obecne są w szczególności w wyrobach 
cukierniczych oraz daniach serwowanych w punktach 
gastronomicznych, w których do smażenia wielokrot-
nie stosuje się ten sam olej. Zaleca się natomiast wy-
bór produktów spożywczych o niskim indeksie glike-
micznym, czyli takich, które nie powodują szybkiego 
zwiększania się poziomu glukozy w  surowicy krwi. 
Zestaw posiłków można uzupełnić odpowiednimi su-
plementami diety. Najbardziej wskazane jest włącze-
nie preparatów bogatych w błonnik pokarmowy, który 
pęczniejąc w  żołądku zmniejsza apetyt, ogranicza 
wchłanianie tłuszczów i  węglowodanów oraz przy-
spiesza perystaltykę jelit. W Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza stosujemy u  pacjentów Regulobon  
(2 x dziennie 1 łyżeczka przed jedzeniem), który 
oprócz błonnika z  łupiny nasiennej babki jajowatej 
i  z  nasion owsa oraz inuliny (błonnik rozpuszczalny) 
zawiera także prozdrowotne bakterie jelitowe. U osób, 
które chcą zrzucić zbędne kilogramy mimo skłonności 
do podjadania korzystne efekty przynosi Chitobon 
(2 x dziennie 3 kapsułki przed głównymi posiłkami). 
Preparat ten zawiera chitosan i  chrom. Chitosan to 
substancja uzyskiwana ze skorupiaków morskich, 
która ma zdolność pęcznienia w żołądku, a przez to 
daje uczucie sytości, zmniejsza apetyt i  spowalnia 

wchłanianie tłuszczów. Chrom z  kolei przyczynia się 
do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy w su-
rowicy krwi, dzięki czemu można uniknąć tzw. napa-
dów głodu. Warto również rozważyć stosowanie ziół, 
które spowalniają wchłanianie węglowodanów z  jelit 
do krwi, a przez to również stabilizują poziom glukozy 
w organizmie. Taki efekt zapewnia mieszanka ziołowa 
Adipobonisan. Napary z tej mieszanki należy spoży-
wać przed jedzeniem (2 x dziennie napar z 1 saszet-
ki). W czasie kuracji odchudzającej stosuje się także 
substancje, które wspomagają metabolizm. Są to tak 
zwane „spalacze” tkanki tłuszczowej. Jednym z naj-
silniejszych surowców wykazujących takie działanie 
jest ekstrakt z owoców Garcynii kambodżańskiej bo-
gaty w kwas hydroksycytrynowy HCA. Stosujemy go 
w postaci preparatu Adipobon mono w połączeniu 
ze sprzężonym kwasem linolowym CLA (2 x dziennie 
2 kapsułki). Należy jednak podkreślić, że nie ma 
możliwości zredukowania tkanki tłuszczowej, 
jeżeli spożywa się cukry proste, np. syrop glu-
kozowo-fruktozowy. Usunięcie ich z diety jest 
warunkiem skuteczności kuracji odchudzają-
cej. 
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Plaga otyłości
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Wrzody żołądka 
i dwunastnicy

Choroba wrzodowa żołądka i  dwunastnicy to 
schorzenie polegające na uszkodzeniu ścian 
jednego z  tych narządów. Podstawowe zna-

czenie ma w tym przypadku terapia z użyciem leków 
syntetycznych, zioła stosowane są wówczas raczej 
pomocniczo. Fitoterapia odgrywa jednak zasadniczą 
rolę w profilaktyce choroby wrzodowej. 

Wrzody żołądka i dwunastnicy dają o sobie znać 
najczęściej początkiem jesieni i  wiosny. Aby tego 
uniknąć warto stosować zioła o działaniu przeciwza-
palnym, osłaniającym, przyśpieszającym gojenie oraz 
przeciwbakteryjnym. Dlatego do suplementacji diety 
w celach profilaktycznych w Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza polecamy Gastrobonisan, który ła-
godzi podrażnienia błony śluzowej przełyku, żołądka 
i  dwunastnicy wynikłe m.in. z  refluksu treści pokar-
mowej i  niestrawności. Składniki mieszanki wspo-
magają trawienie i funkcjonowanie układu jelitowego. 
Ponadto kwiat rumianku i  korzeń lukrecji, zawarte 
w preparacie, wspierają odporność przeciwko mikro- 
organizmom. Korzystne działanie w przypadku wrzo-
dów wykazuje także Apibon. Zawarty w kapsułkach 
propolis działa przeciwbakteryjnie i przyśpiesza goje-
nie się uszkodzonych ścian żołądka.

Adipobonisan
Zmniejsza apetyt 
i zwalnia wchłanialność 
węglowodanów
Skład: liść morwy, 
ziele skrzypu, ziele mniszka,  
ziele pokrzywy, liść mięty, 
morszczyn.

i zwalnia wchłanialność 

ziele skrzypu, ziele mniszka,  

Chitobon
Pęcznieje w żołądku 
i przez to zmniejsza 
ilość spożywanych 
pokarmów
Skład: Chitosan (ze skorupiaków), 
chrom

Regulobon
Przyspiesza pracę jelit, 
wspomaga odchudzanie
Skład: łupina nasienna babki 
jajowatej, błonnik z nasion owsa, 
inulina, mikrokapsułkowane kultury 
bakterii probiotycznych

Adipobon mono
Przyspiesza spalanie
tkanki tłuszczowej
Skład: CLA-sprzężony kwas linolowy, 
ekstrakt z owoców Garcinia cambogia

SKUTECZNE 

ODCHUDZANIE 

SKUTECZNE 

ODCHUDZANIE 

Regulobon

Adipobon mono



Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Cukrzyca uznana została przez WHO za chorobę 
cywilizacyjną. Nie mogło stać się inaczej, sko-
ro rozprzestrzenia się tak gwałtownie. Według 

danych statystycznych przedstawionych przez WHO 
w  2016 r. liczba chorych w  2014 r. osiągnęła już 
422 mln, co oznacza czterokrotny wzrost zachorowań 
w stosunku do 1980 roku (108 mln). Szacuje się, że 
w 2030 roku cukrzyca będzie siódmą z najczęstszych 
przyczyn zgonów na świecie. Dlatego coraz większe-
go znaczenia nabiera skuteczna profilaktyka cukrzycy, 
zwłaszcza prowadzona w  oparciu o  preparaty natu-
ralne. 

Główną własnością ziół wykorzystywaną w  te-
rapii cukrzycy, która ma na celu redukcję poziomu 
glukozy w  surowicy krwi, jest hamowanie aktywno-
ści α-glukozydaz, czyli enzymów, które uczestniczą 

w  trawieniu cukrów złożonych, np. skrobi. Skutkiem 
działania inhibitorów α-glukozydaz jest wolniejsze na-
rastanie poziomu glukozy w surowicy krwi. Surowce 
zielarskie mogą zwiększać wydzielanie insuliny, jed-
nakże nieznacznie. Zioła wpływają także na hamowa-
nie obwodowej insulinooporności. Niektóre z produk-
tów roślinnych, np. kora cynamonowca cejlońskiego, 
działają insulinopodobnie, stymulując receptory insu-
liny w tkankach.

W  Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza 
w przypadku podwyższonego poziomu cukru we krwi 
wykorzystujemy mieszankę ziołową Glukobonisan. 
Jej receptura łączy zioła o wielu kierunkach działania:
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Cukrzyca w ofensywie

Bactibon complex 
to probiotyk, który posiada

perfekcyjny skład oraz formę

farmaceutyczną gwarantującą

dotarcie bakterii do jelit! 

OWOCNIA FASOLI
zmniejsza stężenie glukozy we krwi po 

posiłku, wspomaga redukcję masy ciała,  
zmniejsza apetyt

ZIELE POKRZYWY
zmniejsza stężenie glukozy we krwi  

po posiłku, zwiększa wrażliwość  
na insulinę w komórkach tłuszczowych

LIŚĆ MORWY BIAŁEJ
zmniejsza stężenie glukozy we krwi  

po posiłku

KORA CYNAMONOWCA
obniża poziom glukozy w surowicy krwi  

- działa na komórki podobnie jak insulina

ZNAMIONA KUKURYDZY
wykazują efekt moczopędny



Zdrowie w jogurtach

S fermentowane produkty mleczne, szczególnie 
jogurty naturalne i  kefiry, przyczyniają się do 
naszego zdrowia, gdyż, jak się okazało, wy-

kazują działanie przeciwzapalne. Zmniejszają prze-
nikalność toksyn prozapalnych produkowanych przez 
szkodliwe bakterie jelitowe do układu krwionośnego. 
Przewlekły stan zapalny w organizmie wywołuje liczne 
schorzenia. Ostatnio pojawiły się również opinie, we-
dług których to on, a nie wysoki poziom cholesterolu, 
jest główną przyczyną miażdżycy. Ten efekt „uszczel-
nienia” jelit tłumaczy się obecnością w jogurtach natu-
ralnych bakterii probiotycznych. W celu poprawy skła-
du mikroflory jelitowej zaleca się spożywanie jogurtów 
naturalnych, najlepiej wzbogacanych w  błonnik. My 
proponujemy dodawanie do każdej porcji jogurtu  
1 łyżeczki naturalnej Inuliny Ojca Grzegorza z ko-

rzenia cykorii, czyli 
rozpuszczalnego 
błonnika o  słodkim 
smaku, który wy-
kazuje właściwości 
prebiotyczne (sta-
nowi pożywienie dla 
korzystnych szcze-
pów bakterii jelito-

wych, dzięki czemu sprzyja ich rozwojowi). W przemy-
śle spożywczym inulinę często wykorzystuje się jako 
zdrowy zamiennik cukru. W  przypadku dolegliwości 
jelitowych ilość bakterii probiotycznych dostarczanych 
do organizmu dzięki produktom nabiałowym może nie 
być wystarczająca. Dlatego warto stosować ich skon-
centrowane źródło, jakim są preparaty probiotyczne. 
W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza polecamy 
stosować wówczas 1 kapsułkę preparatu Bactibon 
complex dziennie. Ten innowacyjny produkt zawie-
ra aż 7 szczepów prozdrowotnych bakterii jelitowych 
w  postaci mikrokapsułkowanej. Taka forma ułatwia 
im dotarcie do jelit mimo kwasu solnego obecnego 
w żołądku.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Bactibon complex 
to probiotyk, który posiada

perfekcyjny skład oraz formę

farmaceutyczną gwarantującą

dotarcie bakterii do jelit! 



Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Obecne tempo życia i wszechogarniający stres 
sprawiają, że nasze serce pracuje ciągle na 
wysokich obrotach. A  przecież wszystko się 

zużywa. Od nas zależy jednak, jak szybko. Czy można 
skutecznie wspomóc serce ziołami? Jak skonstru-
ować odpowiednią mieszankę ziołową? Mistrzem 
w tworzeniu mieszanek ziołowych był Ojciec Grzegorz 
Sroka. Opracował Cardiobonisan, czyli zestawienie 
ziół, które stosuje się w suplementacji diety w przy-
padku różnych schorzeń kardiologicznych: niewy-
dolności krążenia, chorobie niedokrwiennej serca, 
nadciśnieniu, a także w dolegliwościach pochodzenia 
sercowego, których przyczyną jest nadmierny stres. 
Gdzie drzemie przyczyna skuteczności tej mieszanki 
ziołowej? Jednym z  jej najważniejszych składników 
jest kwiatostan głogu, bez którego trudno byłoby so-
bie wyobrazić recepturę stosowaną w  terapii chorób 
układu krwionośnego. Wspomaga on pracę i ukrwie-
nie mięśnia sercowego oraz utrzymanie prawidłowego 
ciśnienia tętniczego krwi, powoduje wzrost tolerancji 
mięśnia sercowego na niedobór tlenu i  hamuje roz-
wój miażdżycy poprzez działanie antyoksydacyjne. 
Poprawia także ukrwienie mięśnia sercowego poprzez 
wzrost przepływu krwi w  naczyniach wieńcowych. 
Kwiatostan głogu świetnie sprawdza się zwłaszcza 
u osób starszych, u których rytm pracy serca nie jest 
równy, gdyż usprawnia przewodnictwo elektryczne 
w  mięśniu sercowym, zmniejsza jego pobudliwość, 

a  zwiększa kurczliwość. Ponadto stabilizuje ciśnie-
nie tętnicze krwi. Działa uspokajająco, zatem łagodzi 
emocjonalne zaburzenia w rytmie pracy serca i ułatwia 
zasypianie. W skład mieszanki ziołowej Cardiobonisan 
wchodzi także ziele serdecznika, które jest szczegól-
nie dedykowane osobom z zaburzeniami pracy serca 
na tle emocjonalnym. Inne składniki produktu, które 
będą łagodziły nadmiernie rozchwiane emocje, to liść 
melisy, korzeń kozłka i  szyszki chmielu. Połączenie 
korzenia kozłka i  szyszek chmielu jest szczególnie 
korzystne, gdyż surowce te wzajemnie wzmacnia-
ją swoje działanie nawet ośmiokrotnie. U pacjentów 
z  niewydolnością krążenia występują także tenden-
cje do tworzenia się obrzęków, na które pomocniczo 
oddziałują zioła moczopędne. Dlatego Cardiobonsan 
wzbogacono o  ziele nawłoci i  ziele rdestu ptasiego. 
Pacjenci, którzy źle tolerują napary ziołowe mogą 
stosować krople Cardiobonisol Ojca Grzegorze. 
Osoby chorujące na choroby układu krążenia powinny 
suplementować dietę ekstraktem ze skórek winogron 
(Resveratrol - esencja wina w kroplach).
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Mieszanka na serce



Menopauza

Menopauza jest fizjologicznym stanem organizmu. Stosowanie leków zawierających estrogeny lub estro-
geny wraz z progestagenami do łagodzenia jej objawów jest bardzo kontrowersyjne. FDA (Amerykańska 
Agencja ds. Żywności i Leków) zaleca, że jeżeli już wprowadzamy terapię hormonalną to w jak najmniej-

szych skutecznych dawkach. Natomiast Grupa Zadaniowa Stanów Zjednoczonych ds. Świadczeń Profilaktycznych 
(USPSTF U.S. Preventive Services Task Force) odradza rutynowe stosowanie skojarzonych leków estrogenowo-
-progestagenowych w prewencji przewlekłych chorób u kobiet w okresie pomenopauzalnym, takich jak choroby 
układu sercowo-naczyniowego i otępienia.

W  świetle tych zaleceń i  kontrowersji zasadne jest stosowanie innych 
metod łagodzenia dolegliwości związanych z  menopauzą. Bardzo dobrą al-
ternatywą dla hormonalnej terapii zastępczej HTZ jest stosowanie prepa-
ratów ziołowych. Strategię łagodzenia objawów menopauzy można oprzeć 
na surowcach roślinnych takich jak ekstrakt z  kłącza pluskwicy groniastej 
i  szyszki chmielu. Takie połączenie występuje w  preparacie Klimaktobon. 
Jak wynika z  doświadczeń naszego Centrum Ziołolecznictwa umożliwia Pa-
niom łagodne przejście przez okres przejściowy i „miękkie lądowanie” w okre-
sie, gdy miesiączka już nie występuje. Początkowo zalecamy 2, a  nawet  
3 kapsułki dziennie. W miarę gdy dolegliwości ulegają złagodzeniu redukujemy 
dawkowanie do 1 kapsułki, a nawet 1 kapsułki co drugi dzień. Jest to postę-
powanie bardzo fizjologiczne, w  odróżnieniu od hormonalnej terapii zastępczej 
prowadzonej z wykorzystaniem leków syntetycznych. W czasie HTZ Panie nie są 
w stanie odstawić leków i czasami stosują je w tej „terapii” nawet przez kilka lub 
kilkanaście lat.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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drażliwość, nerowowość, bezsenność, objawy depresyjne

zaczerwieniona twarz, uderzenia gorąca, nagłe poty 
(zwłaszna nocą)

zanik gruczołów łojowych i mniejsza synteza kolagenu 
w skórze: skóra staje się cienka i sucha

zwiększone wypadanie włosów

bóle głowy, uczucie ciągłego zmęczenia

skłonność do wzrostu masy ciała

zwężenie końcowego odcinka cewki moczowej, 
pogorszenie się funkcji zwieraczy



Zioła Ojca Grzegorza

NEFROBONISAN
na nerki i drogi moczowe*

GASTROBONISAN
wspomaga trawienie, łagodzi podrażnienia przełyku, żołądka i jelit*

PULMOBONISAN
na kaszel i przeziębienie*

GLUKOBONISAN
wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy*

BOBONISAN
wspomaga trawienie, łagodzi wzdęcia*

NERWOBONISAN
łagodzi stres, ułatwia zasypianie*

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



Rozpoczęcie roku szkolnego może być dla dzie-
ci źródłem silnego stresu. Wśród specjalistów 
pojawił się nawet specjalny termin „stresu 

szkolnego”, który objawiać się może przyspieszonym 
biciem serca, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi 
(np. bólami brzucha, biegunkami, wymiotami), bóla-
mi głowy, wzmożonym napięciem mięśni (szczególnie 
szyi), gwałtownością ruchów, obniżeniem odporności 
organizmu, płaczliwością, moczeniem nocnym, draż-
liwością, apatią, a nawet agresywnym zachowaniem. 
Dzieci mogą być nerwowe, mieć problemy z  zasy-
pianiem. Pojawić się mogą problemy z  koncentracją 
i nauką. Jak tego uniknąć? Jak w łagodny i naturalny 
sposób pomóc dzieciom przebrnąć przez ten trudny 
okres? Stres szkolny wymaga wsparcia pedagoga lub 
psychologa, ale również zioła mogą przyczynić się 
do poprawy stanu emocjonalnego. W  Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza proponujemy rodzicom 
syrop Sedabon. Preparat sporządzony jest na bazie 
miodu. Zawiera także surowce roślinne: liść melisy, 
korzeń kozłka lekarskiego, szyszki chmielu, kwiat 
rumianku i  kwiat lipy, które wspomagają organizm 
w  stanach niepokoju i  problemach z  zasypianiem. 
Zalecamy podawać dziec-
ku 2 razy dziennie  
1 łyżeczkę. W razie kłopo-
tów z zasypianiem można 
zastosować dodatkową ły-
żeczkę syropu pół godziny 
przed snem. Dzięki temu 
rano dzieci będą wypo-
częte i  pełne pozytywnej 
energii, którą spożytkują 
na zdobywanie wiedzy. 

Zioła na 
szkolny stres

Osteoporoza

Osteoporoza zależy od wielu czynników. Do-
tychczas w jej profilaktyce zalecaliśmy przede 
wszystkim aktywność fizyczną oraz suplemen-

tację diety Witaminami D3 i K2 (MK7) Ojca Grze-
gorza. Stosowaliśmy również odwary z mieszanki zio-
łowej OrganicKrzem. Najnowsze badania (2018 r.)  
przedstawione w  Journal of Internal Medicine rzuci-
ły jednak nowe światło na profilaktykę osteoporozy 
u osób w wieku starszym. Badaniu poddano kobiety, 
których średni wiek wynosił 76 lat. Spożywały one 
probiotyki, konkretnie szczep Lactobactillus Reuteri 
6475. Po roku u kobiet, które suplementowały dietę, 
ubytek masy kostnej był o połowę mniejszy niż u grupy 
kontrolnej stosującej palcebo. Jest to kolejny dowód 
na to, że właściwy stan flory jelitowej skutkuje zacho-
waniem zdrowia. Doniesienia te skłaniają do poszerze-
nia dotychczas zalecanej suplementacji w osteoporo-
zie o probiotyki i prebiotyki. Źródłem prozdrowotnych 
bakterii jelitowych polecanym przez Centrum Zioło-
lecznictwa Ojca Grzegorza jest Bactibon complex.  
Preparat zawiera 7 wyselekcjonowanych szczepów 
bakterii w  postaci mikrokapsułkowanej, która zna-
cząco zwiększa jego skuteczność (tylko ok. 15-25 % 
przyjmowanych w  formie niekapsułkowanej bakterii 
probiotycznych dociera do jelit; w przypadku bakte-
rii mikrokapsułkowanych jest to co najmniej 90 %, 
gdyż mikrokapsułki chronią bakterie przed działaniem 
soku żołądkowego). Rozwój zdrowej mikroflory jelito-
wej wspomóc można również stosując Inulinę Ojca 
Grzegorza z korzenia cykorii, która wykazuje działa-
nie prebiotyczne. Z powodzeniem można ją stosować 
zamiast cukru (ma słodki smak i  jest rozpuszczalna 
w ciepłej wodzie) np. jako dodatek do jogurtów natu-
ralnych. 

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Zwyrodnienia 
stawów 
wymagają 
wielokierunkowej 
terapii

W   Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza 
dolegliwości bólowe kręgosłupa i  stawów 
leczone są przede wszystkim metodami te-

rapii manualnej, która wzbogacona jest o akupunkturę 
i akupresurę. Zalecamy chorym także stosowanie ze-
wnętrznie produktów ziołowych o działaniu przeciwbó-
lowym i  rozgrzewającym – proponujemy Balsam 
Kręgowy Ojca Grzegorza sporządzony na bazie 
oleistej lub Reumobonisol na bazie alkoholu. W celu 
poprawy kondycji stawów zachęcamy do suplemen-
tacji diety preparatem Artrobon, w  skład którego 
wchodzą ekstrakt z  korzenia hakorośli oraz siarczan 
glukozaminy. Hakorośl wykazuje działanie przeciwza-
palne, przeciwbólowe i przeciwobrzękowe, glukozami-
na stanowi budulec tkanki łącznej, w  tym chrząstek 
i  mazi stawowej. Stosujemy także inne naturalne 
produkty w zależności od sytuacji klinicznej. Staramy 
się wystrzegać podawania leków przeciwbólowych 
z grupy niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych NLPZ. Na 
podstawie kilkudziesięciolet-
niego doświadczenia wypraco-
waliśmy swoje autorskie me-
tody terapeutyczne w leczeniu 
schorzeń narządu ruchu. Tera-
pia komplek-
sowa daje naj-
lepsze efekty.

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 ®®®



Lęk przed boreliozą sprawia, że niektórzy ludzie 
całkowicie rezygnują z wychodzenia do parków 
i miejskich terenów zielonych. Szczególnie unika 

się krzaków i zarośli mając przeświadczenie, że w tych 
miejscach najczęściej można zostać ukąszonym przez 
kleszcza. Jak się okazuje, strach jest przesadzony, 
gdyż naukowcy dowiedli, że kleszcze najczęściej moż-
na spotkać na ścieżkach, którymi przechadzają się 
zwierzęta leśne. Jest tam ośmiokrotnie więcej klesz-
czy niż w zaroślach. Wynika to z faktu, że kleszcze ży-
wiąc się krwią zwierząt bytują w miejscach, w których 
spotkanie z potencjalnym żywicielem jest dużo bardziej 
prawdopodobne. Ponadto ugryzienie przez kleszcza 
bardzo rzadko wiąże się z zakażeniem boreliozą bądź 
inną infekcją przenoszoną przez tego pajęczaka. Uką-
szenie przez zarażonego kleszcza wywołuje chorobę 
jedynie w 2 % przypadków. Czy można się uodpornić 
na boreliozę? W większości przypadków zdrowy orga-
nizm posiada przeciwciała przeciwko krętkom borelli. 
Zachorowanie na boreliozę związane jest najczęściej 
z niską wydolnością układu immunologicznego. Jeżeli 
utrzymujemy odporność na właściwym poziomie to 
ryzyko zarażenia boreliozą mimo ugryzienia kleszcza 
jest minimalne. Warto dbać o  odporność stosując 
preparaty naturalne. W  CZOG najczęściej zalecamy 
w  tym celu Immunobon 
(syrop miodowy zawiera-
jący m.in. ekstrakt z  zie-
la jeżówki purpurowej)  
i  Apibon (kapsułki za-
wierające pyłek pszcze-
li i  propolis), a  także  
Czystek w  kroplach 
(wodno-alkoholowy eks-
trakt z czystka). 

Ochrona przed 
boreliozą

Czystek w kroplach
Suplement diety

Najlepsza 
przyswajalność!

Zalecana do spożycia 
dzienna porcja produktu 
– 3 łyżeczki (7,5 ml) zawiera:
Ekstrakt alkoholowy 
z ziela czystka 7,5 ml.

•  Wspomaga odporność, np. w boreliozie

•  Chroni organizm przed wolnymi rodnikami

•  Alkoholowy ekstrakt z czystka umożliwia 
wydobycie wszystkich ciał czynnych z rośliny

Ze względu na zawartość ekstraktu z ziela czystka preparat wspomaga 
organizm  w obronie przed wolnymi rodnikami sprzyjając ochronie komórek       
i tkanek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. 
Wspomaga układ immunologiczny, przyczynia się do wzmocnienia systemu 
obronnego organizmu w chorobach infekcyjnych, np. w boreliozie.
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To zdanie, które zwykł wygłaszać Ojciec Grze-
gorz Sroka do wszystkich pacjentów, którzy 
zgłaszali się do niego z  chorobami układu 

moczowego. Oczywiście porada nie ograniczała się 
tylko do tego sformułowania. Zakonnik, który sam 
od wczesnego dzieciństwa cierpiał na choroby ne-
rek, twierdził, że dzięki odpowiednio dobranym pre-
paratom ziołowym jest w stanie utrzymać ten narząd 
w możliwie najlepszym stanie. W nawracającym za-
paleniu układu moczowego Ojciec Grzegorz stosował 
przewlekle fitoterapię, okresowo zmieniając jedynie 

nieznacznie skład zalecanych produktów. Na podsta-
wie wskazówek Ojca Grzegorza oraz w oparciu o wio-
dące składniki jego receptur powstała mieszanka 
ziołowa Nefrobonisan (sugeruje się picie 1-3 razy 
dziennie naparu z 1 saszetki). Zamiast Nefrobonisa-
nu można stosować krople Nefrobonisol (2-3 razy 
dziennie 1 łyżeczka płynu rozpuszczona w szklance 
wody). Uzupełnieniem terapii jest suplementacja 
diety preparatem Urobon. Zawarte w nim ekstrakty 
z żurawiny, z ziela pokrzywy i z ziela skrzypu ułatwia-
ją usuwanie bakterii z dróg moczowych. 

„Nerki lubią ciepło”

KREMY APTECZNE OJCA GRZEGORZA

Wybierz jakość farmaceutyczną

Apibon krem  Dermobon  kremVenobon krem
Krem przeznaczony jest do 

pielęgnacji u osób z ropnymi 
chorobami skóry, grzybicą, 

opryszczką, zajadami, 
półpaścem, wypryskiem 

alergicznym i niealergicznym, 
trądzikiem pospolitym, 

pękaniem pięt.

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 skóry u osób 

z podrażnieniami i stanami 
zapalnymi, wypryskiem 

alergicznym i niealergicznym, 
trądzikiem pospolitym, grzybicą 
oraz po ukąszeniu przez owady.

 Dermobon  krem Dermobon  kremApibon krem
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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

Co łączy bóle głowy, 
zaparcia i depresję? 
Pozornie nic. Jak się jednak okazuje, złe 

funkcjonowanie jelit stanowi wspólny mianow-
nik dla wszystkich tych schorzeń. Z  naszych 
obserwacji wynika, że jeżeli zastosujemy u pa-
cjentów z bólami głowy Gastrobonisol (2 razy 
dziennie 2 łyżeczki) to u prawie połowy z nich 
po 6 tygodniach natężenie bólów głowy bę-
dzie o połowę niższe i będą występować one 
dwukrotnie rzadziej. Zwłaszcza, gdy dołączy-
my do tego zabiegi terapii manualnej. U osób 
z  zaparciami ten sam Gastrobonisol łączymy  
z  Regulobonem (początkowo 3-4 łyżeczki, 
potem 1-2 łyżeczki raz dziennie rozpuszczone 
w wodzie) i podobnie, jak w bólach głowy, po 
ok. 4-6 tygodniach pacjenci odczuwają dużą 
poprawę w zaparciach. 6 tygodni to okres cza-
su, po którym następuje uregulowanie pracy 
jelit (nie jest leczeniem zaparć stosowanie środ-
ków przeczyszczających, jest nim uregulowanie 
pracy jelit, tak aby nie występowały zaparcia). 
Okazuje się, że ich złe funkcjonowanie może 
wynikać z  zaburzeń w  połączeniach między 
neuronami, czyli w tzw. synapsach, w których 
brakuje substancji o  nazwie serotonina. Jej 
ilość w przestrzeni synaptycznej ulega zwięk-
szeniu po zastosowaniu preparatów zawierają-
cych dziurawiec (my stosujemy Depribon). Za 
mała ilość serotoniny w przestrzeni synaptycz-
nej dotyczy również depresji, której bardzo czę-
sto towarzyszą zaburzenia w obrębie przewodu 
pokarmowego. Czyż nie miał zatem racji św. 
Tomasz z  Akwinu określając człowieka, jako 
byt psycho-fizyczno-duchowy?

Profilaktyka choroby 
Hashimoto

Choroba Hashimoto to autoimmunolo-
giczne zapalenie tarczycy. Do niedawna w za-
sadzie nie leczono przyczyn tego schorzenia. 
Stosowano jedynie preparaty uzupełniające 
poziom L-tyroksyny, która nie jest produkowa-
na w  wystarczającej ilości przez uszkodzoną 
tarczycę. Obecnie coraz więcej informacji su-
geruje, że proces uszkadzania tarczycy prowo-
kowany jest przez tzw. zespół nieszczelnego 
jelita. Aby zapobiec przenikaniu przez ścianę 
jelita obcogatunkowego białka, które prowo-
kuje powstanie odpowiedzi immunologicznej, 
należy stosować zioła łagodzące stan zapalny 
toczący się w  jelitach. Dobrym rozwiązaniem 
może być suplementacja diety mieszanką 
ziołową Bobonisan (2 razy dziennie napar  
z  1 saszetki), stosowanie bakterii probio-
tycznych zawartych w  produkcie Bactibon  
complex (2 razy dziennie 1 kapsułka) oraz 
uzupełnienie diety w błonnik pokarmowy (po-
lecamy preparat Regulobon). Korzystne może 
być również używanie kapsułek zawierających 
olej z  nasion czarnuszki siewnej (Alerbon). 
Unikać należy spożywania produktów wywo-
łujących nietolerancję pokarmową, taką sub-
stancją może być gluten. Jeżeli mimo tego doj-
dzie do procesu autoimmunologicznego należy 
suplementować dietę ekstraktem z  korzenia 
piwonii białej, który zalecany jest w  przypad-
ku schorzeń o podłożu autoimmunologicznym, 
takich jak choroba Hashimoto, reumatoidalne 
zapalenie stawów, toczeń czy łuszczyca. 

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Za podstawowy surowiec zielarski stosowany 
w depresji uważane jest ziele dziurawca. Choć 
wykorzystywane jest w  fitoterapii od wieków, 

jego przeciwdepresyjne działanie odkryto stosunkowo 
niedawno. Okazało się, że dziurawiec działa podobnie 
do syntetycznych leków stosowanych w  tej choro-
bie. Sprawia, że w połączeniach włókien nerwowych 
zwanych synapsami zwiększa się ilość serotoniny. 
Serotonina jest neurotransmiterem, który warunkuje 
dobre przewodnictwo we włóknach nerwowych, a jej 
brak wywołuje m.in. objawy depresji. Ekstrakt z ziela 
dziurawca zwiększa w  przestrzeni synaptycznej tak-
że ilość innych substancji, które uczestniczą w prze-
wodnictwie nerwowym. Ważna do odnotowania jest 
szczególnie dopamina, która odpowiada m.in. za od-
czuwanie szczęścia. Te wyżej wymienione właściwo-
ści dziurawca sprawiają, że ziele to znakomicie nadaje 
się do łagodzenia nastrojów depresyjnych nasilających 
się zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Poprawia 
również jakość snu, a  także zmniejsza stany lękowe 
oraz uczucie niepokoju związane z klimakterium. Dziu-
rawiec szczególnie dobrze nadaje się do łagodzenia 
objawów, które towarzyszą depresyjnym zaburzeniom 
nastroju, a lokalizują się w obrębie jelit. Są to wzdę-

cia, bóle brzucha, naprzemienne zaparcia i biegunki, 
uczucie pełności. Objawy te przyjmują postać zwaną 
zespołem jelita drażliwego. W Centrum Ziołolecznic-
twa Ojca Grzegorza stosujemy do suplementacji diety 
u osób z depresyjnym pogorszeniem nastroju preparat 
Depribon, który oprócz ekstraktu z  ziela dziurawca 
zawiera wyciąg z  korzenia żeń-szenia. Niestety nie 
ma róży bez kolców. Dziurawca nie można stosować 
w  przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepo-
wych, takich jak warfaryna i inne pochodne kumaryny, 
indynawiru lub innych leków stosowanych w leczeniu 
zakażenia HIV, irynotekanu, imatynibu i innych leków 
stosowanych w  leczeniu raka, cyklosporyny, takroli-
musu. Osoby stosujące dziurawiec powinny również 
unikać opalania. Nie należy łączyć go z lekami prze-
ciwdepresyjnymi, które blokują zwrotne wchłanianie 
serotoniny. W sytuacji, gdy istnieją przeciwwskazania 
do stosowania preparatów z dziurawcem, do poprawy 
nastroju polecamy Vitalbon. Jego właściwości po-
prawiające nastrój przypi-
suje się głównie działaniu 
ekstraktu z  korzenia tar-
czycy bajkalskiej bogate-
go w bajkalinę. 
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Pasożyty 
u przedszkolaków

Dzieci po wakacjach wróciły do przedszkoli, 
a  wraz z  nimi wróciły do przedszkoli niepro-
szeni goście, którymi bez wątpienia są owsiki. 

Szacuje się, że w co czwartej piaskownicy w Polsce 
znaleźć można jaja owsików. Pasożytami tymi zara-
żona jest ok. 1/3 dzieci w wieku przedszkolnym. Jaja 
pasożytów przenoszą się bardzo łatwo nie tylko po-
przez używane wspólnie ręczniki i zabawki, ale także 
ze skażonym pożywieniem, a nawet kurzem. W jakich 
sytuacjach możemy podejrzewać, że jesteśmy zaraże-
ni owsicą? Choroba ta objawia się swędzeniem okolic 
odbytu (zwłaszcza w  godzinach nocnych), czasami 
również nerwowością, brakiem apetytu, bólami brzu-
cha. Dzieci często zgrzytają w nocy zębami i mają pod-
krążone oczy, mogą też obgryzać paznokcie. Kontakt 
z dzieckiem w wieku przedszkolnym wiąże się z du-
żym prawdopodobieństwem zarażenia owsicą przez 
osobę dorosłą. Dlatego dobrym rozwiązaniem może 
być stosowanie profilaktyczne ziołowych produk-
tów, które chronią przed pasożytami jelitowymi oraz 
sprzyjają ich usunięciu z organizmu. Rekomendujemy 
wówczas spożywanie produktu Vernikabon. Dzieci 
przyjmują go w  ilości 2 razy dziennie po 1 łyżeczce, 
a dorośli 2 razy dziennie po 2 łyżeczki. Taką kurację 
można powtarzać kilka razy w ciągu roku. Vernikabon 
zabezpiecza organizm nie tylko przed owsikami i  in-
nymi robakami jelitowymi, ale i przed pierwotniakami, 
takimi jak lamblia jelitowa. Jego składniki wykazują 
również właściwości przeciw-
bakteryjne i  przeciwgrzybicze. 
Warto również pamiętać o dru-
gim produkcie, który polecamy 
w  przypadku pasożytów jelito-
wych. To Alerbon, który zawie-
ra standaryzowany na zawar-
tość olejków eterycznych olej 
z  nasion czarnuszki siewnej. 
Surowiec ten również wykazuje 
właściwości przeciwrobacze.

Kapsułki 
Ojca Grzegorza Sroki

Hepatobon
chroni wątrobę,
wspomaga trzustkę

wspomaga redukcję
cholesterolu

Urobon
na nerki 
i drogi moczowe

wspomaga trawienie
i pracę jelit

łagodzi stres,
ułatwia zasypianie

Nerwobon

Lipobon

Gastrobon

Urobon
na nerki 
i drogi moczowe

wspomaga redukcję
cholesterolu

Lipobon

wspomaga trawienie
i pracę jelit

Gastrobon

Hepatobon
chroni wątrobę,
wspomaga trzustkę
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Z  zespołem Downa związane są różnego rodza-
ju schorzenia. Są one powodowane nasileniem 
patologicznych procesów w organizmie. U cho-

rych obserwuje się zaburzone funkcjonowanie mito-
chondriów, zwanych często mini-elektrowniami ko-
mórkowymi. Mitochondria to organelle zaangażowane 
w wiele procesów, takich jak sygnalizacja komórkowa, 
wzrost i  śmierć komórek, kontrola cyklu komórko-
wego. Nieprawidłowości w  działaniu mitochondriów 
objawiają się m.in. nadprodukcją wolnych rodników, 
które działają szkodliwie na neurony, stymulują rozwój 
miażdżycy, cukrzycy i nowotworów oraz przyśpieszają 
starzenie organizmu. Szczególnie narażony na uszko-
dzenia jest centralny układ nerwowy, co może skut-
kować zaburzeniami rozwoju intelektualnego, a także 
procesami neurodegeneracyjnymi podobnymi do cho-
roby Alzheimera. Na szczęście okazuje się, że niektó-
re naturalne produkty mogą hamować lub spowalniać 
przebieg tych destrukcyjnych procesów, a przez to po-
prawić zdrowie i jakość życia osób z zespołem Downa 
oraz ich rodzin.

Końcem 2017 r. na Uniwersytecie Medycznym 
w  Poznaniu miała miejsce konferencja, na której 
przedstawiono dane dotyczące suplementacji diety 
u  osób z  zespołem Downa. Zauważono, że korzyst-
ne dla nich może być zażywanie ekstraktu z zielonej 
herbaty bogatego w związek z grupy polifenoli EGCG. 
Neutralizuje on wolne rodniki, poprawia funkcjonowa-
nie mitochondriów, zapobiega obumieraniu komórek, 
wspomaga pamięć, koncentrację i zdolności poznaw-
cze. Działa przeciwzapalnie oraz wspiera rozwój kory 
mózgowej. Wykryto bardzo ciekawą funkcję ekstraktu 
EGCG, nieznaną do tej pory. Oddziałuje on na materiał 
genetyczny osób z  zespołem Downa poprzez hamo-
wanie nadmiernej ekspresji genu Dyrk1A. Niektóre 
badania sugerują, że cechy zespołu Downa, zwłasz-
cza te dotyczące funkcji poznawczych, zależą właśnie 
od tego genu. W  czasie konferencji uwagę poświę-
cono także ekstraktowi z  kłącza kurkumy bogatemu 
w  kurkuminę, podkreślając że jej stosowanie może 

opóźnić rozwój patologii układu nerwowego.
Na podstawie uzyskanych informacji w  Labora-

torium Medycyny Naturalnej Bonimed opracowano 
produkt, którego stosowanie ma na celu hamowa-
nie przebiegu szkodliwych procesów zachodzących 
w szczególności u osób z zespołem Downa. 

DS complex zawiera 
ekstrakty z liści zielonej her-
baty, kłącza kurkumy i owo-
ców czarnego pieprzu, które 
wspierają funkcjonowanie 
układu nerwowego. Ponadto 
ekstrakt z  liści zielonej her-
baty wspomaga koncentra-
cję i  zdolność uczenia się, 
a także przeciwdziała pogor-
szeniu pamięci związanemu 
z wiekiem. Preparat poleca-
ny 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 zie-
lonej herbaty, kłącza kurkumy i skórek winogron oraz 
kora cynamonowca sprzyjają prawidłowej pracy ukła-
du krwionośnego, w tym także serca. Ekstrakty z liści 
zielonej herbaty, kłącza kurkumy, owoców czarnego 
pieprzu i owoców borówki czernicy oraz kora cynamo-
nowca wspomagają pracę układu trawiennego, w tym 
funkcjonowanie wątroby. Ekstrakty z kłącza kurkumy 
i  imbiru oraz z  korzenia tarczycy bajkalskiej, wcho-
dzące 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 organizm 
osób z zespołem Downa 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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Jak wspomóc zdrowie osób 
z zespołem Downa?



UK
ŁA

D 
KR

ĄŻ
EN

IA

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

DD
EC

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

LE
GL

IW
O

ŚC
I

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.)

Borelioza Czystek w kroplach
+ Artrobon + Immunobon

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

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


