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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.

•  Laboratorium Medycyny Naturalnej Bonimed 
produkuje leki roślinne, naturalne suplementy 
diety oraz naturalne kosmetyki posiadające naj-
wyższe standardy jakości, monitorowane przez 
służby zapewniające jakość wewnątrz firmy, jak 
i instytucje zewnętrzne. 

•  Bonimed produkujący Zioła Ojca Grzegorza, jako 
jeden z pierwszych producentów na rynku otrzy-
mał od Ministerstwa Zdrowia certyfikat Dobrej 
Praktyki Wytwarzania (GMP) i podtrzymuje 
ten certyfikat do dnia dzisiejszego. Bonimed po-
siada również wdrożony system HACCP i Dobrą 
Praktykę Wytwarzania Kosmetyków. Sys-
tem zarządzania jakością to przede wszystkim 
ciągłe doskonalenie i rozwój, nad którym czuwa 
w pełni wyspecjalizowany personel laboratoryjny 
i produkcyjny. 

•  Jakość jest naszym najwyższym celem, gdyż 
wiemy, że etyka zawodowa lekarzy, farmaceu-
tów, dietetyków, czy zielarzy zobowiązuje do 
tego, aby polecali swoim pacjentom i  klientom 
preparaty o sprawdzonej skuteczności i wysokiej 
jakości.

Jakość to podstawa!
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Naturalna Witamina E, będąca połączeniem  
4 tokoferoli i 4 tokotrienoli, zdecydowanie różni 
się od syntetycznego α-tokoferolu dostępnego 

powszechnie w aptekach. 
Niedobór naturalnej witaminy E może przyczyniać 

się do powstawania wielu chorób, dlatego suplemen-
tacja nią zalecana jest, m.in. w przypadku bezpłodno-
ści, miażdżycy oraz innych chorób układu krążenia. 
Zalecamy stosowanie tokoferoli i tokotrienoli profilak-
tycznie, a także jako uzupełnienie diety w różnych jed-
nostkach chorobowych. Dawka dobowa w zależności 
od schorzenia to 150-1500 mg. Specjaliści od mikro-
odżywiania, np. światowej sławy ekspert Uwe Gröber, 
polecają suplementację połączeniem tokoferoli i toko-
trienoli, czyli naturalną witaminę E, w wyżej wymienio-
nych jednostkach chorobowych, a także w przypadku 
chorób centralnego układu nerwowego, takich jak 
choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy 
stwardnienie rozsiane. Witaminę E zalecają oku-
liści przy zaćmie i  zwyrodnieniu plamki żółtej 
związanej z wiekiem (AMD) – w Centrum Zioło-
lecznictwa Ojca Grzegorza łączona jest wtedy z pre-
paratem Oculobon. Wskazana jest do suplementacji 
diety w przypadku chorób reumatoidalnych, w cu-
krzycy, mukowiscydozie, a  nawet w  przypadku 
choroby nowotworowej. Osoby poddawane dializie 
oraz uprawiające sport również powinny korzystać 
z  naturalnej witaminy E. 
W CZOG stosujemy natu-
ralną Witaminę E Ojca 
Grzegorza w  dawce  
2 x dz. 1 kaps. przez  
1 tydzień, następnie 
zalecamy zmniejszenie 
dawkowania do 1 kap-
sułki dziennie.

Rola naturalnej 
witaminy E

Czekolada 
dobra na 
wszystko

Jak podaje Journal of the American Medical 
Association flawanole zawarte w gorzkiej cze-
koladzie mogą poprawiać pracę serca, wspo-

magać przepływ krwi w układzie nerwowym, a także 
hamować starzenie się mózgu. W badaniu, w którym 
wykorzystano czekoladę o minimum 70% zawartości 
kakao wykazano, iż produkt ten ma pozytywny wpływ 
na poziom stresu, stany zapalne, nastrój, pamięć i od-
porność. Można powiedzieć, iż doniesienia naukowe 
leją słodycz w nasze serca. Osoby, które czują się za-
grożone zaburzeniami ukrwienia mózgu, mogą-
cymi wpływać na pamięć i koncentrację, powodować 
zawroty głowy i szumy uszne, powinny pamiętać 
o  suplementacji diety preparatem, np. Memobon, 
zawierającym ekstrakt z  liści miłorzębu japońskiego 
i  ekstrakt z  korzenia żeń-szenia. Ekstrakt z miłorzę-
bu japońskiego wspomaga ukrwienie mózgu, pamięć, 
koncentrację oraz właściwe funkcjonowanie narządu 
słuchu i  równowagi. 
Ekstrakt z  korzenia 
żen-szenia sprzyja za-
chowaniu wydolności 
umysłowej i  fizycznej, 
a  także wspomaga wi-
talność organizmu. Po-
nadto żeń-szeń ułatwia 
utrzymanie prawidło-
wego poziomu glukozy 
w surowicy krwi.
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Nie dajmy się żylakom!

Lato to czas, kiedy osoby posiadające żylaki dużo częściej cierpią na obrzęki nóg, które są nimi wywo-
łane. Dolegliwości dotykają czterokrotnie częściej kobiet niż mężczyzn. Postępowanie fitoterapeutyczne 
w  przypadku żylaków powinno obejmować działanie przeciwobrzękowe, przeciwzapalne, ale także 

zmniejszające tendencję do tworzenia się zakrzepów. Surowcami zielarskimi, które można wykorzystać 
w przypadku żylaków jest, np. ekstrakt z nasion kasztanowca, który wykazuje wszystkie powyższe działania. 
Dobrze jest łączyć go z ekstraktem z miłorzębu japońskiego, który przeciwdziała zakrzepom naczyniowym, stano-
wiącym najbardziej niebezpieczne powikłania żylaków. Wyciągi z owocu kasztanowca i liścia miłorzębu japońskie-
go wchodzą w skład Venobonu. W przypadku żylaków można również stosować zewnętrznie kremy lub maści 
ziołowe. Mogą one zawierać wyżej wymienione surowce zielarskie. Inną pomocną rośliną jest oczar wirginijski, 
który ma działanie przeciwzapalne, ściągające i przeciwkrzepliwe, czyli idealnie nadaje się do leczenia żylaków. 
Olejek lawendowy łagodzi obrzęki i bóle nóg częste w żylakach, natomiast olejek cyprysowy szczególnie przydatny 
jest przy pajączkach naczyniowych, które często pojawiają się u osób cierpiących na żylaki, jak i mających proble-
my z kruchymi naczyniami włosowatymi. Wszystkie te składniki znajdują się w Venobon krem. 

W  przypadku pajączków naczyniowych korzystnie może oddziaływać także ekstrakt ze skórek winogron 
bogaty w  resweratrol, zwłaszcza podawany podjęzykowo. W Centrum Ziołolecznictwa używamy do tego celu 
preparat Resveratrol Esencja wina w kroplach (2 x dziennie 8 kropli).

Na co powinno zwrócić się uwagę przy profilaktyce żylaków:
•  unikać zakładania nogi na nogę - zwiększa to ciśnienie krwi w żyłach i prowadzi do powstawania obrzęków,
•  pamiętać, aby nie stać i nie siedzieć długo w jednej pozycji,
•  jeżeli trzeba długo stać, to należy przynajmniej wykonywać proste ćwiczenie: na przemian zginać jedną 

nogę w kolanie, poza tym wykonywać ruchy stopami, np. stawać na palcach,
•  odpoczywać z  nogami uniesionymi na wysokość ok. 15 cm powyżej poziomu serca lub przynajmniej 

z nogami na krześle,
•  ochładzać nogi zwłaszcza w miesiącach letnich, stopniowe ochładzanie najlepiej prysznicem zaczynać od 

stóp i przesuwać w górę; unikać gorących kąpieli i sauny, depilacji z użyciem gorącego wosku i wystawia-
nia żylaków na słońce,

•  nie nosić rzeczy obciskających talię i nogi oraz butów na wysokim obcasie,
•  unikać nadwagi - otyłość przyspiesza rozwój żylaków,
•  ograniczyć podaż soli w diecie, by zapobiec powstawaniu obrzęków,
•  ewentualny masaż nóg należy wykonywać z dużą ostrożnością!
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Uważa się, że jest to jedno z najczęstszych za-
burzeń endokrynologicznych, które z  czasem 
może prowadzić do niedoczynności tarczycy. 

Hashimoto to choroba o  podłożu autoimmunologicz-
nym, która powoduje uszkodzenie pęcherzyków i ko-
mórek tarczycy oraz tkanki śródmiąższowej. Coraz 
więcej dowiadujemy się o  roli suplementacji diety 
produktami, które mogą zahamować postęp choroby.

Celem takiego działania powinno być zaha-
mowanie procesu zapalnego, który ma podłoże 
autoimmunologiczne. W diagnostyce choroby Ha-
shimoto wykorzystuje się badanie poziomu przeciw-
ciał anty-TPO oraz anty-TG. Jedną z substancji, która 
może wpłynąć na zahamowanie postępu tego scho-
rzenia jest witamina D3. W jednym z badań zaobser-
wowano, że po 4 miesiącach suplementacji witaminą 
D3 u 186 pacjentów z Hashimoto i niedoborem witami-
ny D3, stwierdzono 20,3% spadek poziomu anty-TPO 
w surowicy krwi. Te wyniki sugerują, że suplementacja 
witaminą D3 może przyczynić się do poprawy efektyw-
ności terapii.

U osób z chorobą Hashimoto wykazano, że suple-
mentacja selenem w dawce 80-200 µg powoduje zna-
czący spadek poziomu przeciwciał anty-TPO i zwięk-
szenie proporcji FT3 do FT4. Jednak z innych badań 
wynika, że użyta dawka selenu była zbyt wysoka. 
Naukowcy skłaniają się do tego, aby w naszej diecie 

ilość selenu była na poziomie 55 µg/dobę. Przeciętny 
Polak spożywa dziennie ok. 30-40 µg tego pierwiast-
ka, zatem należałoby uzupełnić tą ilość o brakujące 
20-30 µg. Z takiego też założenia wychodzimy w Cen-
trum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Zalecamy na-
szym pacjentom suplementację diety selenem, który 
obecny jest w preparacie Peobon (27,5 µg w dziennej 
porcji). Peobon zawiera także inny potencjalnie proz-
drowotny składnik mogący mieć znaczenie w profilak-
tyce choroby Hashimoto. Jest nim ekstrakt z korzenia 
piwonii białej. Suplementacja korzeniem piwonii białej, 
jak podają źródła naukowe, jest z powodzeniem sto-
sowana w przypadku chorób autoimmunologicznych, 
takich jak np. reumatoidalne zapalenie stawów 
(RZS), ZZSK, toczeń, łuszczyca, czy zespół 
Sjögrena. Osoby cierpiące na chorobę Hashimoto 
powinny również upew-
nić się co do tego, że nie 
występuje u  nich nieto-
lerancja w  stosunku do 
niektórych pokarmów. 
Więcej na ten temat 
napisano w  artykule 
„Choroba Hashimoto – 
cichy zabójca tarczycy” 
dostępnym na stronie  
www.bonimed.pl. 

Sposób na chorobę Hashimoto.
Korzeń piwonii białej + selen + vit. D3

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Lato to czas, gdy możemy częściej doświadczyć 
ukąszenia przez kleszcza. W związku z tym rodzą się 
różne pytania. Postanowiliśmy udzielić odpowiedzi na 
te najczęściej zadawane:

Czy każde ukąszenie przez kleszcza powoduje zara-
żenie krętkiem borelli, bądź inną chorobą przez nie 
przenoszoną?
Na szczęście nie. Ukąszenie przez zakażonego klesz-
cza wywołuje chorobę w mniej niż 2% przypadków. 

Czy po ukąszeniu przez kleszcza należy na wszelki 
wypadek stosować antybiotykoterapię?
Aktualne rekomendacje mówią, że jeżeli były to mno-
gie ukąszenia (więcej niż 2) i był to teren, gdzie po-
dejrzewa się, iż kleszcze są zarażone boreliozą lub 
innym patogenem, należy dokonać tzw. profilaktyki 
poekspozycyjnej. Polega ona na podaniu jednorazo-
wo doksycykliny w dawce 200 mg. Co ciekawe, jeżeli 
ugryzie nas kleszcz w miejscu naszego zamieszkania 
lub w  promieniu 70 km od niego, prawdopodobień-
stwo zarażenia się boreliozą jest znikome. Nasz układ 
odpornościowy jest przystosowany do zwalczania mi-
kroorganizmów z  najbliższego otoczenia. Najczęściej 
mieliśmy już z nimi kontakt, a więc mamy odpowied-
nią pulę przeciwciał, które pozwolą na zwalczenie 
patogenów. Układ immunologiczny odgrywa kluczową 
rolę w zapobieganiu zachorowania na boreliozę i inne 
infekcje przenoszone przez kleszcze. Jeżeli będzie on 
wystarczająco sprawny, zwiększy to nasze szanse na 
zahamowanie rozwoju infekcji. 

Czy naturalne produkty mogą stymulować układ od-
pornościowy?
W  Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza reko-
mendujemy: syrop Immunobon 2-3 x dziennie 1 
łyżeczka przez tydzień, następnie 3 tygodnie przerwy 
i ponownie stosujemy przez tydzień. Zawiera on m.in. 
ekstrakt z ziela jeżówki purpurowej. Kapsułki Apibon  
(2 x dziennie 2 kapsułki), w skład których wchodzi py-
łek pszczeli i propolis. Zalecamy również stosowanie 
ekstraktu alkoholowego z ziela czystka. Istnieją 

przesłanki, że może być skutecznym środkiem do su-
plementacji diety u osób zagrożonych lub chorych na 
choroby odkleszczowe. 

Czy istnieją wiarygodne testy na obecność krętków 
w ciele kleszcza i czy warto je wykonywać?
Lekarze specjalizujący się w  zakresie chorób zakaź-
nych nie zalecają takich badań, gdyż byłyby one nie-
zwykle kosztowne. Na rynku istnieją firmy, które wyko-
nują badania kleszczy (kosztuje to 150-300 zł). Istnieje 
jednak poważna wątpliwość czy za taką kwotę da się 
wykonać badanie materiału genetycznego 44 patoge-
nów, które mogą znajdować się w ciele kleszcza. 

Czy usuwając kleszcza stosować sposoby wykręca-
nia lub smarowania masłem czy oliwą, bądź inne 
skomplikowane zabiegi?
Nie. Wystarczy przy użyciu pęsety, bądź specjalnego 
narzędzia z  apteki, wydobyć kleszcza z  ciała osoby 
ugryzionej ruchem od skóry na zewnątrz. 

Czy ciemna kropka, która pozostała po usunięciu 
kleszcza oznacza, że nie usunęliśmy go w całości?
Po wyrwaniu kleszcza w skórze pozostał jego aparat 
gębowy. Nie należy wydobywać go z ciała. Wystarczy 
to miejsce zdezynfekować, np. spirytusem.

Czy usunięcie kleszcza w pierwszych 24 godzinach 
od ugryzienia zmniejsza prawdopodobieństwo zara-
żenia się chorobą odkleszczową?
Tak, zmniejsza. Jednak nie wyklucza to zakażenia.

Czy należy stosować leczenie u  osób, u  których 
wykryto wysokie miano swoistych przeciwciał IgG 
lub IgM, a nie wykazują one objawów typowych dla 
boreliozy (rumień wędrujący, bóle dużych stawów: 
kolanowego, biodrowego, łokciowego, barkowego)?
Nie należy stosować w  takim przypadku antybioty-
koterapii. Obecność przeciwciał bez objawów 
klinicznych typowych dla boreliozy nie ma zna-
czenia diagnostycznego (Interna Szczeklika). 
Istnieją liczne populacje, zwłaszcza pracowników le-
śnych, u których obserwujemy utrzymujące się latami 

Borelioza 
w pytaniach i odpowiedziach

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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podwyższone miano przeciwciał bez objawów klinicz-
nych. Są zdrowi, a  obecność przeciwciał świadczy 
tylko o tym, że organizm miał kontakt z krętkiem bo-
relli i najwidoczniej sobie z nim poradził. Nie zaszkodzi 
stymulować odporność sposobem, jaki przedstawiono 
powyżej.

Jak rozróżnić bóle zwyrodnieniowe stawów i kręgo-
słupa od dolegliwości bólowych stawów, które poja-
wiły się na skutek zarażenia boreliozą?
Bardzo dobrą metodą diagnostyczno-terapeutyczną 
wykorzystywaną w  naszym centrum ziołolecznictwa 
jest terapia manualna. Pacjenci, których dolegliwości 
wynikają z boreliozy raczej nie reagują na zabiegi ma-
nualne w  odróżnieniu od chorych ze zwyrodnieniem 
stawów.

Czy w przypadku antybiotykoterapii i po niej można 
stosować suplementację diety, aby wspomóc orga-
nizm?
Tak. Powinno się stymulować odporność organizmu 
wcześniej opisanymi produktami (Immunobon, Api-
bon). Można stosować również suplementację diety 
preparatami zawierającymi substancje chroniące 
stawy i  działające przeciwzapalnie. W  Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy wówczas  
Artrobon, w  skład którego wchodzą ekstrakt z  ko-
rzenia hakorośli siarczan glukozaminy. Intensywna 
antybiotykoterapia wymaga również intensywnej pro-
biotykoterapii. Musimy wspierać nasze prozdrowotne 
bakterie jelitowe. Pomocna w tym będzie suplemen-
tacja diety szczepami bakterii probiotycznych oraz 
substancjami naturalnymi, które sprzyjają rozwojowi 
tychże bakterii (tzw. prebiotyki). Są to, np. błonnik po-
zyskiwany z  babki jajowatej czy otrębów owsianych, 
bądź inulina. W  naszym centrum suplementujemy 
dietę w  takich przypadkach preparatem Regulobon 
(zawiera błonnik, inulinę i dodatek bakterii probiotycz-
nych) lub stosujemy Bactibon complex (7 mikro-
kapsułkowanych szczepów bakterii probiotycznych) 
z  Inuliną Ojca Grzegorza. Należy pamiętać o tym, 
że stosowanie probiotyków nie powinno ograniczać się 
jedynie do czasu antybiotykoterapii, powinno trwać co 
najmniej 2 razy dłużej (min. 2 tygodnie po zakończeniu 
leczenia antybiotykiem). W  sytuacjach szczególnych 
stosowanie pro- i prebiotyków powinno być utrzymane 
nawet przez kilka miesięcy.

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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11 listopada 2017 roku, czyli w Święto Od-
zyskania Niepodległości,  powstała Ini-
cjatywa na Rzecz Polskiego Zielarstwa.  

13 grudnia 2017 r., czyli w 35 rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego, odbyło się jej kolejne posiedzenie. 
Dyskutowano nad instytucjonalnym ograniczeniem 
dostępności do informacji o prozdrowotnym działaniu 
produktów naturalnych. Pomimo  tego, że w  Polsce 
ćwierć wieku temu skończył się komunizm i cenzura, 
to niektóre restrykcje dotyczące informacji nadal ist-
nieją w przestrzeni publicznej. Nie jest to oczywiście 
cenzura polityczna.

Obecnie cenzurowane są wiadomości na 
temat  właściwości ziół i innych produktów na-
turalnych.

Brak pełnej informacji o właściwościach produk-
tów naturalnych powoduje, że pacjenci i  pracownicy 
służby zdrowia nie mają podstaw do dokonywania 
świadomego wyboru i zbyt często kierują się reklamą 
leków syntetycznych.

Sprawa zainteresowała parlamentarzystów. Po-
wstał Parlamentarny Zespół ds. Polskiego Zielarstwa, 
a jego zapleczem merytorycznym stała się Inicjatywa 
na Rzecz Polskiego Zielarstwa. Skupia ona ekspertów 
ze świata nauki, lekarzy, farmaceutów oraz przedsta-
wicieli strony społecznej. Ze strony parlamentarzystów 
inspiratorem i  przewodniczącym został poseł Paweł 
Skutecki. Przebieg I posiedzenia obejmował następu-
jące zagadnienia:
•  Groźba przejęcia polskiego rynku zielarskiego 

przez zagraniczne koncerny farmaceutyczne. 
Lek. med. Krzysztof Błecha z Sekcji Fitoterapii Polskie-
go Towarzystwa Lekarskiego na podstawie danych 
z Ministerstwa Zdrowia przedstawił aktualną sytuację 
naturalnych produktów ziołowych, leków i suplemen-
tów diety w Polsce, w tym proces przejmowania rynku 
przez podmioty zagraniczne.
• Skuteczność naturalnych terapii to nie mit.
Dr n. med. Wiesława Stopińska zaprezentowała wnio-
ski ze swojej pracy doktorskiej, w  której dowiodła 

wyższości terapii naturalnych nad leczeniem z wyko-
rzystaniem leków syntetycznych w  chorobach prze-
wlekłych dróg oddechowych u dzieci.
•  Walka z  zakazem informowania o  własno-

ściach prozdrowotnych naturalnych produk-
tów.

Elżbieta Tokarska, współzałożycielka Inicjatywy, do-
magała się respektowania art. 54 Konstytucji RP, któ-
ry zabrania cenzury prewencyjnej środków masowego 
przekazu.
•  Nie zmiana prawa, ale jego właściwa inter-

pretacja, sposobem na rzetelną informację 
o produktach prozdrowotnych.

Mec. Tomasz Krawczyk przedstawił propozycję wła-
ściwego, zgodnego z  prawem i  prawdą opisu natu-
ralnych produktów, tj. dołączenia do produktu: infor-
macji o  jego własnościach zaczerpniętych ze źródeł 
naukowych oraz sformułowania: „Produkt X może 
być używany, jako uzupełnienie diety / suple-
mentacja diety w przypadku schorzenia Y obok 
prawidłowego leczenia, a  ponadto może być 
stosowany w profilaktyce zdrowotnej”.
•  Prawdziwa informacja o  produktach pocho-

dzenia naturalnego sposobem na promocję 
zdrowia i nauki.

Prof. Iwona Wawer z  Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego podkreśliła, że prawdziwa informacja 
o  produktach naturalnych jest warunkiem właściwej 
profilaktyki zdrowotnej, a także sprzyja rozwojowi pol-
skiej nauki i gospodarki.

W obronie 
ziołolecznictwa

I N I C J A T Y W A
N A  R Z E C Z

POLSKIEGO
ZIELARSTWA



Zalety przedstawionych rozwiązań zostały do-
strzeżone przez obecnego na posiedzeniu zasępcy 
Głównego Inspektora Sanitarnego doktora Grzegorza 
Hudzika: „Do określenie w ten sposób, że dany pre-
parat może być stosowany obok normalnego leczenia 
farmakologicznego jako uzupełnienie, jest moim zda-
niem bardzo ciekawą drogą i ta propozycja zasługuje 
na popularyzację.” „Ja, jako lekarz, uważam, że taka 
informacja byłaby nader przydatna i powinna być sto-
sowana.”

Poseł Jarosław Sachajko (przewodniczący Komi-
sji Rolnictwa) podkreślił, że pieniądze na rozwój na-
uki są w  rękach przedsiębiorców. Rolą państwa jest 
zachęcanie ich odpowiednimi przepisami prawa do 
inwestycji w badania. Sprzyja temu koncepcja dołą-

czania do opakowań produktów informacji naukowej 
o ich własnościach.

Na końcu spotkania przewodniczący zespołu, 
poseł Paweł Skutecki podkreślił, że przebiegało ono 
w  dobrej, pełnej zrozumienia atmosferze, niezwykle 
rzadko spotykanej w  czasie komisji i  zespołów par-
lamentarnych, co daje nadzieje na wypracowanie po-
rozumienia.

Zwracamy się do wszystkich sympaty-
ków medycyny naturalnej, aby skłonili posłów 
i  senatorów do wstępowania w szeregi Parla-
mentarnego Zespołu ds. Polskiego Zielarstwa. 
Szczegóły działań oraz filmy z posiedzenia dostępne 
są na profilu facebook Inicjatywy na Rzecz Polskiego 
Zielarstwa.

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.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Naukowcy z  Icahn School of Medicineat Mount 
Sinai w Nowym Jorku odkryli, że pochodzące 
z winogron polifenole hamują niektóre aspekty 

depresji. W badaniu na modelu zwierzęcym ustalili, iż 
niektóre substancje zawarte w  winogronach hamu-
ją stan zapalny oraz zwiększają neuroplastyczność 
mózgu. Okazało się także, że winogrona mogą być 
korzystne szczególnie w przypadku depresji powodo-
wanej przewlekłym stresem. Typowym surowcem zie-
larskim pomocnym przy znacznym obniżeniu nastroju 
jest ziele dziurawca. W Centrum Ziołolecznictwa Ojca 
Grzegorza w  przypadku nastrojów depresyjnych po-
leca się suplementację diety preparatem Depribon 
(1-2 kapsułki dziennie), który zawiera  ekstrakt z ziela 
dziurawca i  korzeń żeń-szenia, oraz preparatem Vi-
talbon (2 kapsułki dziennie). W skład Vitalbonu wcho-
dzi między innymi przeciwzapalnie działająca tarczyca 
bajkalska oraz ekstrakty z  owoców jagodowych bo-
gate w polifenole. Być może 
efekt łagodzenia depresji 
przez winogrona wynika po 
części właśnie z  ich obec-
ności. Warto zatem suple-
mentować dietę preparatem 
Resveratrol esencja wina 
w  kroplach już nie tylko 
w przypadku chorób układu 
krązenia ale w  celu hamo-
wania procesu starzenia się. 

Winogrona 
mogą łagodzić 
objawy depresji Zespół jelita drażliwego to choroba, która pod tą 

nazwą funkcjonuje stosunkowo krótko, co nie 
znaczy, że pojawiła się dopiero niedawno. Zna-

na jest z  literatury pięknej, niekoniecznie medycznej, 
jako „katar kiszek”. Dotyka dwukrotnie częściej kobiet 
niż mężczyzn. Szacuje się, że nawet 10-20% popu-
lacji ludzkiej cierpi na to schorzenie. Jest to pro-
blem interdyscyplinarny. Choroba ma liczne objawy, 
nierzadko przeciwstawne. Pacjenci miewają okresy 
biegunkowe, ale także okresy z zaparciami. Skarżą się 
na wzdęcia, jednak po oddaniu gazów czują się dużo 
lepiej. Dolegliwości występują w ciągu dnia i zanikają 
w nocy. Takie objawy, zwłaszcza że mogą być zloka-
lizowane w całym obrębie jamy brzusznej, przywodzą 
na myśl różnego rodzaju schorzenia: gastrologiczne, 
urologiczne, ginekologiczne i  onkologiczne. Pacjenci 
cierpiący na zespół jelita drażliwego miewają również 
objawy bólów mięśniowych i stawowych, czasami na-
wet zaburzenia sugerujące choroby układu krążenia: 
skoki ciśnienia, kołatania serca. Problemom jelitowym 
często towarzyszą zaburzenia emocjonalne, zarówno 
o charakterze depresyjnym, jak i nerwicowym. Dlate-
go ten zespół chorobowy jest tzw. chorobą z wyklu-
czenia. Znaczy to, że należy w  pierwszej kolejności 
wyeliminować inne możliwe przyczyny dolegliwości, 
aby ją rozpoznać. W  Centrum Ziołolecznictwa Ojca 
Grzegorza zalecamy w  jelicie drażliwym zastosowa-
nie leku Gastrobonisol (2-3 x dziennie 1 łyżeczka 
z dodatkiem wody). Sugerujemy także suplementację 
diety preparatem Depribon (1-2 x dziennie 1 kap-
sułka), który pozwala na utrzymanie właściwej ilości 
serotoniny w przestrzeni synaptycznej. Serotonina to 
neurotransmiter, który odgrywa w tej jednostce cho-
robowej bardzo ważną rolę. W przypadku, gdy pacjent 
cierpi na silne wzdęcia stosujemy u  niego również 
Bobonisan (2 x dziennie 1 saszetka). Zaparcia, któ-
re często towarzyszą innym objawom jelita drażliwe-
go,  łagodzone są poprzez stosowanie Regulobonu  
(2-4 łyżeczki 1 x dziennie po rozpuszczeniu w szklan-
ce wody). Stosuje się go nie tylko z powodu zaparć, 
ale także w  celu wzrostu w  jelitach prozdrowotnych 
bakterii. Jeżeli chory ma fazę biegunkową choroby 
zamiast Regulobonu stosuje się Bactibon complex.

Zespół jelita drażliwego

Bactibon complex 
to probiotyk, który posiada

perfekcyjny skład oraz formę

farmaceutyczną gwarantującą

dotarcie bakterii do jelit! 
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Które leki zagrażają jelitom

N ie od dziś wiadomo, że antybiotyki nie dzia-
łają selektywnie i  niszczą wszystkie bakterie, 
które znajdują się w naszych jelitach, i te dobre, 

i te złe. Od niedawna wiadomo jednak, że niekorzystny 
wpływ na te bakterie mają również inne leki, takie jak 
niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ i  leki 
hamujące wydzielanie żołądkowe z grupy bro-
kerów pompy protonowej. W  przeciwieństwie do 
antybiotyków, które używane są stosunkowo rzadko, 
dwie pozostałe grupy leków, niestety są w „powszech-
nym”, nieraz codziennym użyciu. Jakie są tego konse-
kwencje? Współczesna nauka, w tym gastroenterolo-
gia, odkryła, że niewłaściwy skład bakterii jelitowych 
może wpływać na cały szereg dolegliwości, i  to nie 
tylko tych, które zlokalizowane są w  obrębie jamy 
brzusznej. Sprzyjać może m.in. powstawaniu oty-
łości. Co zatem zrobić, gdy ktoś przewlekle zażywa, 
np. NLPZ? Taka osoba musi zadbać o skład swojej mi-
kloflory jelitowej. W tym celu należy wzbogacić dietę 
w składniki, które sprzyjają rozwojowi prozdrowotnych 
bakterii w  jelitach. Preferowanym przez bakterie po-
karmem jest błonnik oraz inulina. Pozytywny wpływ 
na stan mikroflory jelitowej ma witamina D3, biotyna, 
foliany, a także polifenole zawarte w owocach, herba-
cie i kawie. Czego natomiast nie lubią korzystne dla 
nas bakterie, poza wymienionymi wcześniej lekami? 
Nie sprzyja im dieta bogata w izomery trans kwasów 
tłuszczowych, cukry proste zawarte w słodyczach oraz 
nadmierna podaż białka. Nie zawsze dieta jest wy-
starczającym czynnikiem, który pozwala na bytowanie 
w  jelitach odpowiedniej ilości pożądanych bakterii. 
Trzeba wówczas dostarczać ich z  zewnątrz. Produk-
ty, które stanowią źródło prozdrowotnych szczepów 

bakteryjnych to probiotyki. Czym powinien charak-
teryzować się dobry probiotyk? Powinien dostarczać 
odpowiednią ilość żywych bakterii do układu jelito-
wego, a nie jest to sprawa łatwa. Na drodze między 
jamą ustną a jelitami znajduje się żołądek, w którym 
kwas solny niszczy bakterie. Dlatego probiotyki muszą 
być podawane w odpowiednich ilościach (rzędu  
1 x 1010 CFU dziennie) i postaci. 

Kryteria te spełnia preparat Bactibon complex, 
który zawiera w swoim składzie aż 7 różnych szcze-
pów bakterii probiotycznych o  udokumentowanym 
prozdrowotnym działaniu: sprzyjających funkcjo-
nowaniu układu pokarmowego i  odpornościo-
wego, przeciwdziałających wzrostowi bakterii 
E. coli, posiadających właściwości przeciwza-
palne, wspomagających regenerację organi-
zmu po intensywnym wysiłku. Ponadto bakterie 
zawarte w  suplemencie diety Bactibon complex 
podawane są w  postaci mikrokapsułkowanej, 
co oznacza, że są chronione przez specjalną otoczkę.
Tylko ok. 15-25% przyjmowanych w  formie niekap-
sułkowanej bakterii probiotycznych dociera do jelit. 
W przypadku bakterii mikrokapsułkowanych jest to co 
najmniej 90% (mikrokapsułka chroni bakterie przed 
działaniem soku żołądkowego, otoczka uwalnia bakte-
rie dopiero w jelitach). Technologia mikrokapsułkowa-
nia pozwala zatem na zachowanie żywotności bakterii, 
po dotarciu do jelit wciąż są one biologicznie aktywne. 
Badania wykazały, że wykorzystanie 5-krotnie mniej-
szej ilości bakterii mikrokapsułkowanych w porówna-
niu do probiotyku bez mikrokapsułkowania pozwala na 
uzyskanie takich samych efektów (takiej samej ilości 
żywotnych bakterii w jelitach).

Bactibon complex 
to probiotyk, który posiada

perfekcyjny skład oraz formę

farmaceutyczną gwarantującą

dotarcie bakterii do jelit! 



Zioła Ojca Grzegorza

NEFROBONISAN
na nerki i drogi moczowe*

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

CARDIOBONISAN
na serce i układ krążenia*

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



Jak dowiedli naukowcy z prestiżowego uniwer-
sytetu King’s College London od długości snu 
i  jego jakości zależy to, czy będziemy częściej 

lub rzadziej zapadać na choroby układu krążenia, 
a  także na choroby metaboliczne, zwłaszcza na oty-
łość. Dłuższy sen powoduje zmniejszenie spożycia 
cukrów prostych o 10 g. Ma to bardzo duże znaczenie 
w zapobieganiu otyłości, gdyż wzrost poziomu gluko-
zy w  surowicy krwi powoduje następowe zwiększe-
nie stężenia insuliny. Insulina nie tylko buduje tkankę 
tłuszczową, ale i zapobiega jej wykorzystywaniu przez 
organizm, jako materiału energetycznego. Korzystnym 
działaniem w przypadku problemów z nadwagą będzie 
również spowolnienie wchłaniania węglowodanów 
z  przewodu pokarmowego. Ten efekt uzyskać moż-
na dzięki suplementacji diety preparatami bogatymi 
w  błonnik pokarmowy (np. preparatem Regulobon) 
oraz poprzez picie naparów z ziół hamujących wchła-
nianie cukrów. Zioła tego typu wykorzystano w prepa-
racie Adipobonisan. W  przypadku nadwagi dobrze 
sprawdza się także Chitobon. Suplement ten, sto-
sowany przed jedzeniem (2-4 kapsułki + 1 szklanka 
wody) pęcznieje w żołądku przez co zmniejsza apetyt 
i redukuje wchłanianie tłuszczu ze spożywanego po-
karmu.

Dieta XXI wieku, w której dominują wysoko prze-
tworzone produkty bogate w tłuszcze i węglowodany, 
a  ubogie w  błonnik, nie sprzyja utracie masy ciała. 
Dieta taka wywołuje tzw. dysbiozę, czyli sprawia, że 
w  naszych jelitach zaczynają dominować bakterie, 
które ułatwiają wchłanianie cukrów prostych, a nawet 
są w stanie pozyskiwać energię z rozkładu roślinnych 
polisacharydów, takich jak błonnik. Takie zaburzenie 
w mikroflorze jelitowej powoduje dobowe zwiększenie 
ilości energii, którą organizm pozyskuje z pożywienia 
o ok. 150–200 kcal w stosunku do sytuacji, gdy w je-
litach dominują prozdrowotne bakterie z rodzaju Bac-
teroides i  Bifidobacterium. Dlatego należy dążyć do 
ograniczenia do minimum ilości spożywanych cukrów 
prostych, zwłaszcza syropu glukozowo-fruktozowego. 

Odchudzający 
sen

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



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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Męski problem
Często mężczyźni zadają sobie pytanie 

czy to co im doskwiera, to już przerost prosta-
ty. Być może tak. Jakie są zatem objawy tego 
schorzenia? Najczęściej polegają one na tym, 
iż zwiększa się częstość oddawania moczu. 
Czasami pojawia się nagłe uczucie parcia na 
mocz lub jego nietrzymanie. Strumień moczu 
jest raczej słaby, a  samemu aktowi oddawa-
nia moczu, zwanego mikcją, towarzyszyć może 
ból. Często pacjenci skarżą się na to, że z po-
wodu częstego oddawania moczu w nocy mają 
problemy z bezsennością. Zioła stanowią cen-
ny oręż w walce z przerostem prostaty. Najle-
piej sprawdza się połączenie ekstraktu z owocu 
palmy sabalowej oraz korzenia pokrzywy. Ko-
rzystny wpływ hamujący na przerost prostaty 
mają również produkty pszczele takie jak, pyłek 
pszczeli i propolis. W Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza początkowo w  tym schorze-
niu zalecamy suplementację diety preparatem 
Prostatobon (3 x dziennie 1 kapsułka) oraz 
Apibon (3 x dziennie 1 kapsułka). W miarę po-
prawy stanu zdrowia redukujemy dawkę Apibo-
nu, a następnie Prostatobonu.  

Zioła 
przeciwzmarszczkowe

Słońce jest co prawda największym siew-
cą życia, ale też przyczynia się w sposób istot-
ny do starzenia się skóry. Zależność ta jest od 
pewnego czasu powszechnie znana, pamiętają 
o niej głównie Panie. Można chronić się przed 
światłem słonecznym z użyciem kremów z fil-
trem, ale można także stosować preparaty 
ziołowe o działaniu antyoksydacyjnym. Ochro-
nę przed promieniami słonecznymi możemy 
uzyskać poprzez stosowanie preparatu Vital-
bon. Zawiera on w  swoim składzie ekstrakty 
z  owoców jagodowych, takich jak borówka 
czarna, aronia, żurawina, ponadto ekstrakt 
z zielonej herbaty, cynamonu, imbiru, a przede 
wszystkim wyciąg z tarczycy bajkalskiej bogaty 
w bajkalinę. Tarczyca bajkalska nazywana jest 
rośliną wiecznej młodości. Można ją stosować 
zarówno doustnie, jak i zewnętrznie w postaci 
kremów. Znajduje się ona w naturalnych kre-
mach serii Telomer System Bell Visage. 
Działającą przeciwstarzeniowo substancją jest 
także naturalna krzemionka obecna w  skrzy-
pie. Działanie to polega na tym, że stymuluje 
ona do wzrostu włókna kolagenu, a co za tym 
idzie, ujędrnia skórę i przeciwdziała zmarszcz-
kom. W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzego-
rza stosujemy w  tym celu odwar z mieszanki 
OrganicKrzem.



Skóra z alergią
Objawy alergiczne, które lokalizują się na 

skórze, mają często swoją przyczynę w alergii 
na pewne pokarmy. Przykładem takiego scho-
rzenia jest atopowe zapalenie skóry. Dlatego 
postępowanie w  takich sytuacjach powinno 
być wielotorowe. Po pierwsze należy przeciw-
działać nieszczelności jelit używając do tego 
ziół o  działaniu przeciwzapalnym w  obrębie 
układu pokarmowego. Taką mieszanką ziołową 
jest Bobonisan Ojca Grzegorza. U tego typu 
pacjentów sugeruje się również suplementację 
diety preparatem Alerbon, który zawiera wy-
sokiej jakości olej z nasion czarnuszki siewnej, 
działający przeciwalergicznie. Osoby cierpiące 
na egzemę alergiczną znajdą pomoc w stoso-
waniu Bonidermu, czyli Pomady Ojca Grze-
gorza. To specjalna formuła, która znakomicie 
sprawdza się w przypadku alergii skórnych

Letnie robaczyce
Pasożyty jelitowe najczęściej związane są 

z  okresem szkolnym, a  może bardziej przed-
szkolnym, bo dotyczą w głównej mierze przed-
szkolaków. To właśnie dzieci w  przedszkolu 
zarażają się od siebie najczęściej owsikami 
i  innym pasożytami jelitowymi. Wakacje jed-
nak nie są wolne od tego niebezpieczeństwa. 
W tym okresie przyczyną zarażenia mogą być 
zwierzęta, zwłaszcza psy i koty. W ich odcho-
dach, których pełne są trawniki, zwłaszcza 
dużych miast, ale też piaskownice, znajdują 
się różnego rodzaju pasożyty. Najczęściej jest 
to glista psia lub kocia. Zarażenie następuje 
poprzez dostanie się jaj tego pasożyta poprzez 
usta do jelit. Działanie profilaktyczne wzglę-
dem zwierząt obejmuje ich odrobaczanie, ale 
co w przypadku dzieci? Zioła są tutaj dobrym 
rozwiązaniem. W  Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza rekomendujemy 2 preparaty: 
Vernikabon i Alerbon. W zależności od wie-
ku zalecamy 1 lub 2 łyżeczki Vernikabonu na 
dzień. Alerbonem, czyli olejem z nasion czar-
nuszki siewnej suplementujemy dietę w  ilości 
1-3 kapsułek dziennie. Oba te preparaty mogą 
zadziałać profilaktycznie w  przypadku chorób 
pasożytniczych.  

Upalne klimakterium
Upalne lato odczuwane jest przez wszyst-

kich, bez względu na płeć, ale w życiu kobiety 
pojawia się czas, kiedy nawet w  zimie odno-
si wrażenie, jakby galopowała na wielbłądzie 
przez egipską pustynię. Ogarnia ją gorąco, 
skóra na twarzy staje się czerwona, pot spły-
wa strumieniami, a nerwy napięte są jak po-
stronki. Ten czas nazywa się menopauzą. Co 
począć w  tak zaistniałej sytuacji? Znakomite 
rozwiązanie przynosi nam sama natura. Ist-
nieją zioła, które mogą złagodzić te i  inne 
problemy w klimakterium. W  Centrum Zioło-
lecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy w  takich 
sytuacja suplementację diety preparatem 
Klimaktobon: początkowo należy stosować  
2 x dziennie 1 kapsułkę, a  później, gdy do-
legliwości ulegną złagodzeniu, 1 x dziennie  
1 kapsułkę.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Zatrucie metalami ciężkimi 
sprzyja nowotworom

Zespół profesora Jana Lubińskiego z Pomorskie-
go Uniwersytety Medycznego wykrył, że ponad 
połowa z mieszkańców Polski jest zatruta me-

talami ciężkimi, takimi jak ołów, rtęć, kadm. Powoduje 
to zwiększenie ryzyka raka. 

Zatrucie środowiska jest głównym źródłem oło-
wiu w organizmie, a rtęć w dużej mierze pojawia się 
na skutek stosowania licznych kosmetyków. Kadm 
kumuluje się w  rybach morskich, które spożywamy. 
Jest obecny również w dymie tytoniowym. Jak twier-
dzi profesor Lubiński, nie u wszystkich osób to ryzyko 
będzie tak duże, bo nie wszyscy są jednakowo wraż-
liwi na szkodliwe substancje, ale z pewnością ta sytu-
acja nie sprzyja zdrowiu. Co należy zrobić, aby pozbyć 
się metali ciężkich i uchronić się przed wystąpieniem 
nowotworów? Program badawczy pod kierownictwem 
prof. Lubińskiego trwa i pewnie niedługo dowiemy się, 
co rekomenduje w celu „odtrucia organizmu”. Z badań 
publikowanych przez prof. Bogdana Kędzie wiemy już 
jednak, że możemy zredukować o  30% ilość meta-
li ciężkich w  naszym organizmie stosując produkty 
pszczele, głównie pyłek pszczeli i miód. Tymczasem 
badania profesora Lubińskiego zmierzają w kierunku 
zastosowania selenu, jako substancji wspomagającej 
neutralizaję i usuwanie metali ciężkich z  organizmu. 
W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza stosuje-

my preparaty zawierające w swoim składzie zarówno 
najwyższej jakości mikronizat z pyłku pszczelego, jak 
i selen. Jednym z nich jest Apibon będący połącze-
niem pyłku pszczelego i propolisu. Suplementację nim 
sugerujemy osobom narażonym na choroby nowotwo-
rowe i zatrutym substancjami chemicznymi, takimi jak 
metale ciężkie czy składniki dymu tytoniowego. Ponie-
waż naturalnym źródłem selenu są borowiki, drugim 
produktem, który rekomendujemy w celu zmniejszenia 
narażenia na zatrucie metalami ciężkimi, a co za tym 
idzie choroby nowotworowe, jest Bofonginn kom-
pleks. Zawiera on m.in. ekstrakt z borowików bogaty 
w selen, ekstrakt z czarnej huby, odwar z ziela skrzy-
pu, ekstrakt z owoców aronii, 
ekstrakt z  liści zielonej her-
baty oraz ekstrakt ze skórek 
winogron.



Świadomość zatrutego przez smog, np. środowi-
ska, zła dieta, a także narastający stres spra-
wiają, że chcemy się „odtruwać”. Czasami wi-

dzimy na rynku produkty, które mało mają wspólnego 
z działaniem odtruwającym, a posiadają tylko chwytli-
wą, marketingową nazwę. A jak jest naprawdę? 

Aby skutecznie eliminować z naszego organizmu 
substancje toksyczne, zarówno te, które „przybyły” 
z zewnątrz jak i te które produkuje nasze własne ciało, 
należy stymulować po pierwsze:
•  Odtruwającą rolę wątroby. Znakomicie do tego na-

dają się preparaty ziołowe. Jednym z nich, naszym 
zdaniem najlepszym, jest Hepatobon. Zawiera on 
w swoim skaldzie standaryzowane, a więc o okre-
ślonej ilości ciał czynnych, substancje naturalne: 
ekstrakt z ostropestu plamistego zawierający 
sylimarynę oraz ekstrakt z ziela karczocha. 

•  Odtruwającą rolę nerek. W tym celu używa się leku 
Nefrobonisol, który również często potocznie na-
zywany jest kroplami odtruwającym Ojca Grzegorza. 

Odtruwającą rolę organizmu pełnia również pre-
paraty ziołowe, które mają za zadanie eliminację glinu, 
czyli aluminium. Aby tego dokonać należy w organi-
zmie zwiększyć zawartość krzemu. Najlepszą i najbar-
dziej przyswajalną formą krzemu są związki krzemu 
zawarte w zielu skrzypu i rdestu. Mieszanką ziołową, 
którą można wykorzystać w celu nasycenia organizmu 
krzemem jest OrganicKrzem, który spożywa się 
w postaci odwaru (gotujemy 20 minut). Należy pod-
kreślić, że substancje zawarte w OrganicKrzem rów-
nież stymulują odtruwającą funkcję nerek.

Ziołowy detox obejmuje również neutralizację 
wolnych rodników. Do tego celu polecamy Vitalbon, 
który zawiera szereg substancji o działaniu antyoksy-
dacyjnym oraz tarczycę bajkalską, która opóźnia pro-
cesy starzenia się organizmu.

Ziołowy
detox

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

Hepatobon
chroni wątrobę,
wspomaga trzustkę



Dotychczas odkryto 29 typów kolagenu. Ta sub-
stancja stanowi 33% wszystkich białek obec-
nych w naszym organizmie. Kolagen jest spo-

iwem naszego ciała. Warunkuje sztywność kości oraz 
wytrzymałość tkanek. To budulec komórek układu 
nerwowego, skóry, mięśni i kości. Wchodzi między in-
nymi w skład chrząstek czy rogówki w oku. Jego nie-
dobór prowadzić może do żylaków, przepukliny, zmian 
w obrębie płuc, osteoporozy, zwyrodnienia kręgosłupa 
i stawów, a także szybszego starzenia się skóry. Na-
turalnym źródłem kolagenu jest żywność. Występuje 
on w produktach pochodzenia zwierzęcego (galarety, 
wywary kostne, wywary ze skóry, chrząstki, galaretki 
owocowe). Spożywanie tych substancji ma znaczenie, 
gdyż ich dostarczanie wzmaga syntezę endogennego 
kolagenu. Ojciec Grzegorz Sroka zawsze zalecał pa-
cjentom cierpiącym na choroby stawów spożywanie 
galaretek z giczy cielęcych. Ważnym elementem wła-
ściwej syntezy kolagenu jest odpowiedni poziom wita-
miny C w organizmie oraz właściwy poziom krzemu. 
Dlatego u osób u których chcemy stymulować syntezę 
tych białek zalecamy suplementację diety Witaminą C  
Ojca Grzegorza oraz mieszanką ziołową Organic-
Krzem. Proponowana witamina C posiada farmaceu-
tyczną jakość. Postać L-askorbinianu sodu jest łagod-
na dla żołądka, nawet przy stosowaniu dawek dużo 
większych niż zalecane. Ponadto zawiera naturalne 
ekstrakty z róży, hibiskusa i aceroli, które dostarczają 
dodatkowo prozdrowotnych substancji pochodzenia 
roślinnego. Preparat OrganicKrzem to mieszanka zio-
łowa w saszetkach bogata w bioprzyswajalne związki 
krzemu. Należy  gotować saszetkę mieszanki co naj-
mniej 20 minut, aby wydobyć z niej największą ilość 
krzemu.

Kolagen 

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 ®®®



Naturalne metody 
pomocne w zwyrodnieniu 
stawów

P roces zwyrodnieniowy stawów przede wszyst-
kim dotyka chrząstek stawowych. Zarówno 
dieta, jak i preparaty ziołowe mogą być w tym 

przypadku przydatne. Co do diety dobre efekty osiąga 
się po pierwsze stosując przeciwzapalnie działające 
kwasy Omega-3, które występują w tłustych rybach, 
w oleju lnianym i w mniejszej ilości w oleju rzepako-
wym. Z  dietetycznych produktów spożywczych ko-
rzystne efekty osiągnie się również poprzez zażywanie 
substancji bogatych w kolagen (więcej na ten temat 
w artykule pt. Kolagen). Naturalne produkty używane 
do suplementacji diety u osób ze zwyrodnieniem ko-
lan w naszym Centrum, to te które zawierają: ekstrakt 
z korzenia hakorośli oraz siarczan glukozaminy. Pre-
paratem, który zalecamy w przypadku suplementacji 
diety u  osób ze zwyrodnieniami stawów jest Artro-
bon. Zawiera on w swoim składzie stężony ekstrakt 
z  korzenia hakorośli. Jego ilość w produkcie wynosi  
500 mg i  jest tak skomponowana, aby wykazywała  
realne a nie tylko domniemane własności prozdrowot-
ne. Tak jak to bywa w niektórych produktach, w któ-
rych ilość ekstraktu z hakorośli jest minimalna. Dru-
gim surowcem, który wchodzi w skład Artrobonu jest 
siarczan glukozaminy. Jest to substancja, która chroni 

chrząstkę stawową przed jej degradacją. W przypad-
ku chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, ale 
także bólów mięśni, dobre efekty uzyskuje się poprzez 
masaż z wykorzystaniem Ziołowego Balsamu Krę-
gowego Ojca Grzegorza, a  także nalewki ziołowej 
Reumobonisol. Ta ostania znakomicie sprawdza się 
zwłaszcza w  przypadku zwyrodnienia drobnych sta-
wów dłoni i stóp. Czasami pacjenci czują się dobrze, 
gdy do masażu, zwłaszcza stawów kolanowych, wy-
korzystywany jest Mumio krem. W procesie terapeu-
tycznym osób ze zwyrodnieniem stawów, zwłaszcza 
kolanowych, znakomite efekty uzyskuje się po stoso-
waniu połączenia akupunktury, akupresury oraz 
suplementacji diety Artrobonem i masażu z wykorzy-
staniem wyżej wymienionych preparatów. Pacjenci, 
którzy zwracają się do nas z prośbą o pomoc w przy-
padku bólów kręgosłupa, dobrze reagują po zastoso-
waniu metod terapii manualnej stosowanej przez 
nas od kilkudziesięciu lat.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Uwaga na 
powikłania cukrzycowe

Ź le leczona cukrzyca może być przyczyną innych 
chorób. Wynika to z  tego, iż wysoki poziom 
glukozy w surowicy krwi uszkadza wewnętrzną 

warstwę naczyń krwionośnych zwaną śródbłonkiem. 
Uszkodzony śródbłonek ułatwia powstawanie blaszki 
miażdżycowej w  ścianie naczynia a  w  konsekwencji 
jego zwężenie. Jeżeli dzieje się to w  dużych naczy-
niach nazywamy to fachowo makroangiopatią, a jeżeli 
ten proces dotyczy małych naczyń to jest to mikroan-
giopatia. Mikroangiopatia może prowadzić do uszko-
dzenia wielu narządów, np. siatkówki oka, może to 
w skrajnych przypadkach powodować nawet ślepotę. 
Aby zapobiegać uszkodzeniom naczyń krwionośnych 
można stosować produkty naturalne. W Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza w przypadku zagrożenia 
uszkodzenia siatkówki zalecamy suplementację pre-
paratem Oculobon, który zawiera w swoim składzie 
stężony ekstrakt z borówki czarnej, ekstrakt z aksa-
mitki bogaty w luteinę i zeaksantynę (oba te karoteno-
idy zaleca się w profilaktyce zwyrodnienia plamki żółtej 
związanego z wiekiem AMD). W przypadku uszkodze-
nia siatkówki należy też pamiętać o  suplementacji 
diety ekstraktem z  liścia miłorzębu japońskiego oraz 
nasion kasztanowca. Oba te surowce znajdują się 
w preparacie Venobon 2 x dz. 1 kaps. W przypadku 
zagrożenia uszkodzenia śródbłonka ważną substan-
cją prozdrowotną jest Resvertatrol, który znajduje się 
w dużej ilości w  skórce ciemnych winogron. Najlep-

szą formą jego podania jest podjęzykowo dozowana 
Resveratrol Esencja wina w kroplach. Wszystkie 
z  trzech przedstawionych preparatów będą działały 
ochronnie na śródbłonek naczyń i będą hamowały po-
wstawanie mikroangiopatii, również w obrębie nerek 
(zagrożonych nefropatią cukrzycową), a także mikro-
angiopatią drobnych tętniczek i naczyń włosowatych 
stóp, których uszkodzenie może powodować tzw. 
stopę cukrzycową. W przypadku cukrzycy zagrożone 
uszkodzeniem są również włókna nerwowe. Proces 
ich degradacji nazywa się neuropatią cukrzycową. 
Skutkiem tego powikłania cukrzycy są zaburzenia 
czucia zwłaszcza w  obrębie stóp i  dłoni. Ochronnie 
na układ nerwowy w przypadku cukrzycy działa olej 
z  czarnuszki siewnej. Najlepiej, aby był on stosowa-
ny w  postaci hermetycznie zamkniętych kapsułek. 
W  naszym centrum ziołolecznictwa zalecamy suple-
mentację diety preparatem Alerbon. W badaniach na 
zwierzętach dowiedziono, iż olej z czarnuszki siewnej 
chroni przed uszkodzeniem włókna nerwowe zwierząt 
z  cukrzycą. Jest on szczególnie cenny w  przypadku 
cukrzycy, gdyż dodatkowo przyczynia się do redukcji 
poziomu glukozy w surowicy krwi. W celu utrzymania 
prawidłowego poziomu glukozy w surowicy krwi zale-
camy mieszankę ziołową Glukobonisan, która spo-
żywana 2-3 dziennie przed jedzeniem zwalnia wchła-
nianie glukozy z przewodu pokarmowego do krwi.
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Naturalna alternatywa 
w alergii 

Choroby alergiczne atakują nasze społeczeństwo 
w sposób zmasowany. Nie ma do końca pew-
ności, jakie są tego przyczyny, choć pojawiło 

się wiele hipotez związanych z tym tematem. W przy-
padku dolegliwości alergicznych pierwszym etapem 
postępowania powinna być eliminacja z  naszego 
środowiska alergenów, o ile jest to w ogóle możliwe. 
Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby osoba mająca 
alergie na pyłki traw i drzew nie wychodziła z domu 
w ogóle lub wychodziła z niego w masce gazowej za-
krywającej oczy. Stosuje się wówczas produkty, które 
łagodzą objawy alergii. Farmakoterapia rekomenduje 
nam w takich sytuacjach zażywanie różnego rodzaju 

leków. Najważniejszą grupą z nich są leki przeciwhi-
staminowe. Działanie leków przeciwhistaminowych 
polega na blokowaniu receptorów H1. Leki przeciwhi-
staminowe drugiej generacji, np. cetyryzyna, są z po-
wodzeniem stosowane w  leczeniu alergicznego nie-
żytu nosa, jednak pacjenci, którzy z nich korzystają, 
skarżą się na działania niepożądane takie jak uczucie 
senności. Czy istnieje naturalna alternatywa dla leków 
syntetycznych? Alternatywą taką jest stosowanie oleju 
z nasion czarnuszki siewnej w hermetycznie zamknię-
tych kapsułkach. Preparaty z takim olejem nie powo-
dują senności, a ich skuteczność działania jest dobrze 
udokumentowana naukowo. 

W odróżnieniu od leków syntetycznych olej z na-
sion czarnuszki nie wywołuje senności. W Centrum 
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy pacjentom 
suplementację diety produktem Alerbon: 1-4 x dzien-

nie 1-2 kapsułki. Suplementując dietę Alerbonem mo-
żemy ustrzec się przed używaniem leków syntetycz-
nych zarówno z grupy leków przeciwhistaminowych, 
jak i glikokortykosteroidów. 

Grupa badawcza I 
stosująca cetyryzynę

(20 pacjentów)

Grupa badawcza II 
stosująca nasiona czarnuszki

(20 pacjentów)

Działania niepożądane Liczba pacjentów % Liczba pacjentów %

Bezsenność 7 35 2 10

Ból głowy 2 10 0 0

Suchość w ustach 4 20 0 0

Senność w ciągu dnia 9 45 0 0

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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80% -

20% -pacjenci, u których
nie uzyskano poprawy

Skuteczność oleju z czarnuszki w kapsułkach na podstawie badania 2 grup pacjentów

Porównanie skuteczności oleju z czarnuszki i cetyryzyny
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Pomidorowy czas

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że dieta 
śródziemnomorska bogata w  warzywa i  owo-
ce zmniejsza zapadalność na choroby układu 

krążenia, nowotwory, cukrzycę i  artretyzm. Jednym 
z królów diety śródziemnomorskiej, prócz oliwy i wina, 
są pomidory. Poddano je zatem wnikliwej analizie, 
w wyniku której okazało się, że jedną z  kluczowych 
prozdrowotnych substancji, którą zawierają te dorod-
ne warzywa, jest czerwony barwnik zwany likopenem. 
Wykazano, iż jest to substancja o działaniu antyoksy-
dacyjnym, która potencjalnie działa przeciwnowotwo-
rowo, zwłaszcza w przypadku raka prostaty. Likopen 
zawarty w pomidorach zmniejsza także prawdopodo-
bieństwo zachorowania na choroby układu krążenia. 
Zaobserwowano, że im więcej likopenu znajduje się 
w osoczu i tkance tłuszczowej, tym wolniej zwęża się 
światło naczyń krwionośnych (co jest istotą miaż-
dżycy). Potwierdzono to zjawisko również w badaniu 
na ponad 65 000 kobiet. Te, które spożywały więcej 
pomidorów, miały niższe ryzyko zachorowania na 

choroby układu sercowo-naczyniowego oraz zawał 
serca. W jakiej formie najlepiej spożywać pomidory? 
Okazało się, że w tym przypadku przetwory, zwłasz-
cza te, gdzie pomidory występują z oliwą lub olejami 
roślinnymi, wykazują lepsze właściwości terapeutycz-
ne niż warzywo w postaci surowej. Nawet suszone po-
midory, ale w połączeniu z oliwą z oliwek, okazały się 
świetnym sposobem ich spożywania. Dieta śródziem-
nomorska jest często zalecana osobom z chorobami 
układu sercowo-naczyniowego łącznie z preparatami 
ziołowymi, takimi jak słynne krople geriatryczne Ojca 
Grzegorza Cardiobonisol czy preparat w kapsułkach 
Cardiobon. Sugerujemy też naszym pacjentom zaży-
wanie podjęzykowo kropli 
zawierających ekstrakt ze 
skórek winogron o  nazwie 
Resveratrol Esencja 
wina w kroplach.
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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
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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)
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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 
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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
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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)
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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


