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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.

Alergicy już od końca stycznia czują, że coś wisi w powietrzu. Tym czymś są pyłki drzew. Jeżeli 
nasze oczy zaczynają łzawić, a w nosie czujemy świąd, który wywołuje salwy kichania w styczniu, to 
najprawdopodobniej jesteśmy uczuleni na leszczynę lub olchę. W lutym dodatkowo pylić zaczyna wierzba, 
a w marcu topola i brzoza. W kwietniu pylić zaczynają jeszcze trawy i dęby. Apogeum pylenia przypada 
na okres od maja do sierpnia. Medycyna klasyczna proponuje alergikom cierpiącym na katar alergiczny 
leki antyhistaminowe, które dość skutecznie radzą sobie z tymi objawami, jednakże niosą ze sobą ryzyko 
tego, że pacjenci mogą odczuwać senność, bo leki te często mają takie działania niepożądane. Gorzej 
ma się sprawa z chorymi, którzy cierpią na duszność wynikającą z astmy alergicznej. W takich przypad-
kach medycyna konwencjonalna wprowadza leczenie kortykosteroidami. Medycyna naturalna dysponuje 
w  przypadku alergii bardzo skutecznym sposobem. Surowcem, który łagodzi objawy alergii, zarówno 
w postaci kataru alergicznego, jak i astmy, jest olej z nasion czarnuszki siewnej. W Centrum Ziołolecznic-
twa Ojca Grzegorza zalecamy suplementację diety preparatem Alerbon. Jest to olej z nasion czarnuszki 
zamknięty w hermetycznych kapsułkach. Taka forma podania jest najlepsza, gdyż kapsułka 
zabezpiecza olej przed utratą olejków eterycznych i zapewnia większą trwałość surowca. 

Alergia atakuje 

wcześniej
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Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Wiosenny spadek 
odporności

Marzec i  kwiecień to czas, w  którym nastę-
puje ostatni, ale czasem bardzo ciężki atak 
wszelakiego rodzaju infekcji górnych dróg 

oddechowych. Jest to czas bardzo trudny szczególnie 
dla osób starszych dlatego, że ich organizm zmęczony 
po zimie reaguje na wszelkiego rodzaju „zarazki” ze 
zdwojoną siłą. Ojciec Grzegorz, który był skarbnicą 
różnego rodzaju przysłów, powtarzał przysłowie „je-
żeli starzec przeżyje marzec, resztę miesięcy otrzy-
muje w darze”. Znakomitymi środkami stymulującymi 
odporność w  tym okresie są produkty pszczele; py-
łek pszczeli, propolis i miód. W naszym centrum dla 
stymulacji odporności wykorzystujemy wymienione 
produkty pszczele. Najczęściej zalecamy suplemento-
wać dietę preparatem Apibon, który zawiera w swoim 
składzie ekstrakt z propolisu oraz pyłek pszczeli w for-
mie mikronizatu. Jest to najlepiej przyswajalna forma 
tej prozdrowotnej substancji. Znakomitym immunosty-
mulatorem jest również syrop Immunobon zawierają-
cy ekstrakt z jeżówki purpurowej, wyciąg z rumianku, 
melisy i róży oraz miód pszczeli. Zaleca się stosować 
go przez 7 dni (2-3 łyżeczki dziennie), po czym robi się 
3 tygodnie przerwy i stosuje ponownie przez tydzień. 
Oba te preparaty ziołowe w skuteczny sposób wspo-
magają naszą odporność, która tak bardzo jest nam 
potrzebna w okresie wczesnej wiosny, ale nie tylko. 

W iększość z nas wiele godzin w ciągu dnia, 
zarówno w  pracy, jak i  w  czasie wolnym, 
poświęca na wpatrywanie się w ekran kom-

putera. Oczy nie są przygotowane na tak dużą dawkę 
promieniowania tych urządzeń, a  także na tak długi 
wysiłek oczu związany z ciągłym skupianiem wzroku 
na małej powierzchni ekranu. Jak chronić je przed 
szkodliwym oddziaływaniem? Jednym z  elementów 
profilaktyki rozwoju wad wzroku jest wówczas stoso-
wanie okularów korekcyjnych ze szkłami antyreflek-
syjnymi. Należy również dbać o odpowiednie nawilże-
nie rogówki oka. Jakość i komfort widzenia zwiększa 
także odpowiednia suplementacja diety. W  Centrum 
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy w  takich 
przypadkach stosowanie preparatu Oculobon, który 
zawiera ekstrakt z owoców borówki czarnej oraz eks-
trakt z  kwiatu aksamitki, bogaty w naturalną luteinę 
i  zeaksantynę. Nie jest to jedyny produkt dostępny 
na rynku, który ma w swoim składzie te substancje. 
Jednakże jesteśmy absolutnie pewni, że te ekstrakty 
i składniki mineralne, które wchodzą w skład Oculo-
bonu, posiadają jakość farmaceutyczną, stale moni-
torowaną przez laboratorium kontroli jakości. Wysoka 
jakość produktu jest konieczna, gdyż Oculobon wy-
korzystywany jest do suplementacji diety w  przy-
padku chorób, które narażają siatkówkę oka 
na uszkodzenie, takich jak cukrzyca czy nad-
ciśnienie. Stosuje się go również w przypadku 
zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem, 
czyli AMD. Z niedawnych doniesień naukowych wy-

nika, że ekstrakt z  owo-
ców borówki czarnej 
wpływa korzystnie na 
pracę mózgu, zwłaszcza 
u osób starszych. Borów-
ka czarna, tak jak luteina 
i  zeaksantyna, wykazuje 
właściwości antyoksyda-
cyjne, co ma znaczenie 
w  zapobieganiu rozwojo-
wi zaćmy. 

Chroń oczy 
przed komputerem
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Naturalne leczenie otyłości

N ie ma cudownej pigułki, której zażycie spowo-
duje, iż zmniejszymy masę naszego ciała. Na-
tomiast naturalne preparaty mogą sprawić, że 

proces redukcji masy ciała będzie łatwiejszy. Pierwsza 
grupa preparatów, które stosujemy w  tym wypadku 
to zioła, które hamują rozkład cukrów złożo-
nych, np. skrobi do cukrów prostych w obrębie 
jelit, co powoduje zwolnienie i  zmniejszenie 
wchłaniania glukozy z  przewodu pokarmowego. 
Zaliczamy do nich m.in.: liść borówki brusznicy, liść 
pokrzywy, liść morwy białej. Skutkiem ich działania 
jest wolniejsze narastanie ilości glukozy w  surowicy 
krwi, co z kolei zmniejsza szybkość podnoszenia się 
poziomu insuliny. Im mniejsze będą wahania insuliny 
w  surowicy krwi, tym łatwiej będzie przebiegała re-
dukcja masy ciała, gdyż zmniejszeniu ulegnie apetyt 
na słodycze i nie będzie dochodzić do ataków głodu. 
Tak działa m.in. Adipobonisan.

Ilość zjadanego pokarmu może ograniczyć także 
chitosan, który w połączeniu z wodą pęcznieje w żo-
łądku. Stosujemy go łącznie z chromem organicznym 
w  preparacie Chitobon 3-4 kaps. 1-2 x dziennie 
przed jedzeniem.

Uczucie sytości powodować będzie również wy-
soka podaż błonnika pokarmowego, np. tego zawar-
tego w otrębach owsianych bądź w nasionach babki 
jajowatej. Oba te składniki znajdują się w Regulobo-
nie. Błonnik pokarmowy zmniejsza i spowalnia 
wchłanianie węglowodanów, potęguje uczu-
cie sytości i  redukuje wchłanianie tłuszczów 
z  przewodu pokarmowego. Błonnik pokarmowy 
ma też inne działanie sprzyjające utracie masy ciała. 
Przyczynia się do rozwoju w jelitach bakterii z rodzaju 
Bacteroides. Zmniejszają one ilość energii pochła-
nianej z  pokarmów, które przez to stają się „mniej 
kaloryczne”. Właściwy stan flory jelitowej powoduje 
również, że na drodze skomplikowanych przemian 
biochemicznych zwiększa się w  przestrzeni synap-
tycznej ilość serotoniny, co reguluje prawidłową czyn-
ność jelit, a także przyczynia się do poprawy nastroju. 
Właściwa ilość serotoniny w przestrzeni synaptycznej 
przeciwdziała powstawaniu nastrojów depresyjnych. 

Ich redukcja sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy 
ciała. Podobnie działa ziele dziurawca, ono również 
zwiększa poziom serotoniny w przestrzeni synaptycz-
nej. Zalecanym przez nas preparatem z  ekstraktem 
z  ziela dziurawca jest Depribon. Między otyłością 
a depresją istnieje dodatnie sprzężenie zwrotne. Na-
stroje depresyjne nasilają powstanie otyłości, 
a otyłość nasila depresję.

Prawidłowy nastrój ma także znaczenie w innym 
mechanizmie powstawania otyłości. Pogorszenie na-
stroju, zwłaszcza pojawienie się uczucia niepokoju 
i lęku, utrzymuje wysoki poziom kortyzolu w na-
szym organizmie, co prowokuje tycie. Zatem ko-
lejne surowce, które mogą być pomocne w  leczeniu 
otyłości, zwłaszcza u osób, które „zajadają stres”, to 
zioła o działaniu uspokajającym. Na ich czoło wysuwa 
się korzeń kozłka i szyszki chmielu, które wzajemnie 
potęgują swoje działanie. Badania prof. Matławskiej 
pokazały, że siła działania uspokajającego korzenia 
kozłka jest w obecności szyszek chmielu ośmiokrot-
nie większa. Przykładem produktów, w których takie 
połączenie się znajduje jest Nerwobon lub Nerwo-
bonisol.

Surowce roślinne, które mają znaczenie w  re-
dukcji masy ciała to także surowce przyśpiesza-
jące metabolizm organizmu. Należą do nich 
obecna w  Adipobonie mono garcynia cambogia 
(będąca źródłem kwasu hydroksycytrynowego) i eks-
trakt z gorzkiej pomarańczy, a także surowce, w skład 
których wchodzi kofeina: liście herbaty, ziarna kawy 
i owoce guarany. 

Z kolei na leczenie otyłości i nadwagi w przypad-
ku kobiet cierpiących na zespół policystycznych 
jajników pozytywny wpływ mogą mieć surowce, 
takie jak korzeń piwonii białej, kora cynamonowca, 
owoce palmy sabal, lukrecja, owoce niepokalanka 
zwyczajnego, kłącze pluskwicy groniastej, ziele wierz-
bownicy drobnokwiatowej.
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P iękny uśmiech to nie tylko białe zęby ale także 
równe zęby. W  związku z  tym coraz częściej 
spotykamy się z  osobami, które decydują się 

założyć aparat ortodontyczny. Nie dotyczy to tylko 
dzieci i  młodzieży. W  związku z  pogonią za aktual-
nymi kanonami piękna oraz popularyzacją usług or-
todontycznych na aparaty decydują się osoby po 20, 
30, a nawet 40 roku życia. Czy warto? Wszystko ma 
swoje wady i  zalety. Ceną „równych” zębów jest nie 
tylko kwota, którą płacimy ortodoncie za wykonanie 
i  założenie aparatu. Każda jego regulacja, która od-
bywa się co około 1-1,5 miesiąca to kolejne nakłady 
finansowe. Do tego dochodzi jeszcze koszt tzw. apa-
ratu retencyjnego, który nosić należy nawet kilka lat 
po zdjęciu aparatu stałego. A co z aspektem innym niż 
finansowy? Należy brać pod uwagę to, że przez cały 
okres „prostowania” zębów (średnio 2-3 lata) uśmie-
chamy się eksponując aparat, co nie wygląda korzyst-
nie. Dodatkowo zmiana położenia zębów w  szczęce 
powoduje dyskomfort i  ból, szczególnie po regulacji 
aparatu. Utrudnione jest mycie zębów, a  na skutek 
otarć o metalowe elementy w  jamie ustnej pojawia-
ją się liczne afty i  zranienia. Dlatego zdarza się, że 
niektórzy decydują się zdjąć aparat ortodontyczny po 
upływie kilku dni od jego założenia. Dla osób bardziej 
zdeterminowanych, które nie zrezygnowały tak łatwo, 
w  przypadku podrażnień, otarć, aft, a  nawet skale-
czeń polecamy stosowanie preparatu Anginbon. 
W  jego skład wchodzą: olejki eteryczne (anyżowy, 
z  drzewa herbacianego, eukaliptusowy, tymiankowy, 
szałwiowy, melisowy, goździkowy, cynamonowy) oraz 
mentol, ekstrakt z propolisu i  destylatu oczarowego. 
Złagodzi on podrażnienie i  przyśpieszy gojenie ran 
w obrębie jamy ustnej. W skali całego przedsięwzięcia 
koszt zakupu jest niemal „żaden”, a ulga, którą przy-
niesie może okazać się bezcenna. Anginbon nadaje 
się znakomiecie nie tylko do łagodzenia skut-
ków noszenia aparatów ortodontycznych, ale 
także pomocny jest w pielęgnacji jamy ustnej 
w bólach gardła, pleśniawkach i w opryszczce.

Bolesna strona 
aparatów 
ortodontycznych

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



Coraz powszechniejsza staje się aktywność 
fizyczna. I  całe szczęście. Aktywność tą wy-
kazują nie tylko ludzie młodzi, ale i  osoby 

w  średnim wieku, a  nawet starsze. Osoby takie pa-
miętać powinny przede wszystkim o  rozgrzewce. Jej 
brak może skutkować urazami eliminującymi z upra-
wiania sportu. Czy jeżeli ktoś uprawia aktywnie sport 
powinien suplementować dietę? Oczywiście, że tak. 
W zależności od stopnia zaawansowania mogą to być 
wyselekcjonowane zestawy witamin oraz makro- i mi-
kroelementów. Istnieją także naturalne preparaty, któ-
re mogą spowalniać proces męczenia i przyśpieszać 
regenerację organizmu. Do surowców zielarskich, 
które wykazują takie działanie, z  całą pewnością 
należy korzeń tarczycy bajkalskiej. W  Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza łączymy go z surowcami 
o działaniu antyoksydacyjnym w preparacie Vitalbon, 
który zalecamy stosować 2 x dziennie po 1 kapsuł-
ce. Osoby stosujace Vitalbon informują nas, że czują 
przypływ energii dający wrażenie odmłodzenia i to już 
po jednym miesiącu stosowania. Mogą go stosować 
nie tylko sportowcy, ale także osoby, które czują nad-
mierne osłabienie organizmu związane m.in. z niskim 
ciśnieniem atmosferycz-
nym. Drugim preparatem 
naturalnym, który zaleca-
ny jest w celu wzmocnie-
nia, jest Koenzym Q10 
Ojca Grzegorza. Osoby 
uprawiające biegi lub gór-
skie wędrowki pamiętać 
powinny także o ochronie 
stawów. Doskonale nada-
je się do tego Artrobon  
(2 x dziennie 1-2 kaspułki).

Suplementacja 
u sportowców

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 ®®®



Owsiki 
wychodzą nocą 

Owsiki są najczęstszymi pasożytami jelitowymi 
występującymi u  dzieci w  wieku przedszkol-
nym. Wynika to z tego, że dzieci mają ze sobą 

bardzo bliski kontakt, najczęściej poprzez używanie 
tych samych zabawek. Obecność owsików u  przed-
szkolaka jest praktycznie nie do wyeliminowania. 
Może to przerażać niektóre mamy, ale takie są fak-
ty. Najbardziej typowym objawem, który pojawia się 
w przypadku owsicy, jest intensywny świąt okolic od-
bytu w godzinach nocnych. Związany jest on z tym, że 
co prawda owsiki bytują w jelicie grubym, jednak aby 
złożyć jaja samice wydostają się nocą przez odbyt. 
Jako, że dziecko dość często spędza część albo nawet 
całą noc w  łóżku rodziców jaja owsików przedostają 
się także do ich organizmu. Cykl życia pasożytów za-
czyna się wówczas od nowa, tym razem w organizmie 
matki i ojca. I co w związku z tym? Leczeniu owsicy 
powinny być poddawane całe rodziny. Profilaktyka 
owsicy polega przede wszystkim na dbałości o  hi-
gienę, w tym regularnym myciu rąk. Pościel, bielizna, 
ręczniki powinny być często zmieniane i  poddawane 
działaniu wysokiej temperatury. Zioła od zawsze uży-
wane były w  terapii pasożytów jelitowych. W  CZOG 
zalecamy u  rodzin chorych na owsice syrop Verni-
kabon – dzieci 2 x dziennie po 1 łyżeczce, dorośli  
2 x dziennie po 2 łyżeczki. 
Najczęściej stosuje się go 
przez tydzień, następnie 
wskazany jest tydzień prze-
rwy i ponowne przyjmowanie 
przez tydzień. Vernikabon 
działa nie tylko na owsiki, 
ale także na inne pasożyty, 
takie jak glista ludzka czy 
tasiemiec. Zawarte w  nim 
surowce wykazują ponadto 
działanie przeciwgrzybiczne 
i  rozkurczowe. Łączymy go 
często z suplementem diety  
Alerbon.

Kapsułki 
Ojca Grzegorza Sroki

Venobon
wspomaga krążenie
żylne i włośniczkowe

na zdrową prostatę
i łysienie androgenne

Urobon
na nerki 
i drogi moczowe

wspomaga trawienie
i chroni wątrobę

łagodzi stres,
ułatwia zasypianie

Nerwobon

Prostatobon

Gastrobon

Urobon
na nerki 
i drogi moczowe



Czy poza lekami możemy w  jakiś sposób 
wzmocnić zdrowie układu sercowo-naczy-
niowego? Nieustanny rozwój nauki sprawia, 

iż mamy coraz więcej dowodów na to, że naturalne 
preparaty ziołowe mogą wspomagać leczenie chorób 
układu krążenia. Oczywiście leki syntetyczne odgry-
wają kluczową rolę w leczeniu tych schorzeń, jednak-
że zioła mogą stanowić cenne uzupełnienie terapii. 
Podstawowym surowcem zielarskim, który stosowany 
jest w chorobach układu krążenia, jest kwiatostan 
głogu. Zwiększa on kurczliwość, a przez to siłę 
mięśnia sercowego, poprawia jego ukrwienie. 
Ponadto poprawia przewodnictwo elektryczne w mię-
śniu sercowym oraz przyspiesza jego rytm, jeżeli akcja 
serca jest zwolniona. Może być z powodzeniem sto-
sowany łącznie z preparatami syntetycznymi. Drugim 
surowcem zielarskim, który znalazł uznanie w oczach 
kardiologów jest ekstrakt ze skórek winogron zawiera-
jący znakomicie przebadany naukowo resweratrol. 
Własności resweratrolu odkryto analizując prozdro-
wotne efekty stosowania diety śródziemnomorskiej. 
Jest to najlepiej udokumentowany terapeutycznie 
składnik czerwonego wina. 

Zapobiega on incydentom niedokrwien-
nym, utrudnia tworzenie się zakrzepów w na-
czyniach krwionośnych, wpływa na stabilizację 
ciśnienia tętniczego krwi, chroni śródbłonek 
naczyniowy, działa antyoksydacyjnie i  prze-
ciwzapalnie. 

Kardiolodzy i inni specjaliści zalecają stosowanie 
czerwonego wina, oczywiście w  ilości 1-2 lampek. 
Zamiast tego można stosować także skoncentrowa-
ny ekstrakt ze skórek winogron, niejako „wino w kro-
plach”, podawany podjęzykowo. Trzecia grupa surow-
ców zielarskich, na którą należałoby zwrócić uwagę 
w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego, 
to zioła o działaniu uspokajającym, gdyż jak wiadomo, 

stres nie sprzyja zdrowiu serca. Zwracam uwagę na  
2 surowce, a  zwłaszcza ich połączenie, mianowicie 
korzeń kozłka i  szyszki chmielu. Takie zesta-
wienie surowców wykazuje silniejsze działanie 
uspokajające niż stosowanie samych preparatów 
kozłkowych. Kolejną naturalną substancją, o  której 
zawsze trzeba pamiętać w chorobach serca, jest ko-
enzym Q10. Odgrywa on istotną rolę w  energetyce 
organizmu, a  także jest silnym przeciwutleniaczem. 
Substancja ta szczególnie jest polecana osobom cho-
rym na serce. Z badań naukowych wynika, że koen-
zym Q10 może obniżyć stopień zaawansowania 
niewydolności serca, a nawet zmniejszyć zapotrze-
bowanie na leki nasercowe. Suplementacja Co Q10 
polecana jest także osobom zmuszonym do stosowa-
nia statyn, które obniżają poziom cholesterolu. Staty-
ny zmniejszają wytwarzanie przez organizm koenzymu 
Q10 oraz zaburzają jego transport we krwi. Dochodzi 
do paradoksalnej sytuacji, w której leczymy chorego 
na niewydolność mięśnia sercowego, a jednocześnie 
osłabiamy go zmniejszając poziom koenzymu Q10 
w organizmie. Dlatego też dostarczenie Co Q10 wy-
daje się być niezbędne dla osób leczonych statynami. 
Coraz częściej w źródłach naukowych można spotkać 
informacje o tym, że na rozwój miażdżycy wpływ ma 
przede wszystkim stan zapalny organizmu. Osoby, 
które chorują na przewlekłe stany zapalne np. RZS, 
2,5 razy częściej mają poważne incydenty chorobo-
we układu sercowo-naczyniowego. Dlatego ważnym 
elementem terapii jest stosowanie środków, które 
będą hamowały ten proces oraz będą wykazywały 
własności antyoksydacyjne. Surowcem zielarskim, 
który spełnia te kryteria jest korzeń tarczycy baj-
kalskiej. Łączyć go można z ekstraktami z owoców 
jagodowych, takich jak owoc czarnej jagody, aronii, 
żurawiny oraz wspomnianym już ekstraktem ze skórek 
winogron, w którym znajduje się resveratrol. W choro-

Komplementarne działanie 
ziół w chorobach układu 
krążenia

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

8



Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

bach układu krążenia dobrze sprawdzają się preparaty 
zawierające w swoim składzie ekstrakt z miłorzę-
bu japońskiego, który jest silnym antyoksydantem. 
Poprawia on ukrwienie oraz obniża napięcie ścian 
naczyń krwionośnych, hamuje agregacje erytrocytów 
i trombocytów oraz uszczelnia nabłonki naczyń krwio-
nośnych. U osób chorych polecany jest także ekstrakt 
z ziela karczocha, który redukuje poziom choleste-
rolu.

Ważnym elementem profilaktyki chorób układu 
sercowo-naczyniowego jest pozbywanie się z organi-
zmu metali ciężkich. Metale te trafiają do nas mię-
dzy innymi pod postacią wszechogarniającego smo-
gu. W  usuwaniu metali ciężkich przydaje się pyłek 
pszczeli i miód.

W  Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza 
w przypadku niewydolności krążenia, choroby wień-
cowej i nadciśnienia tętniczego stosujemy koncepcję 
terapeutyczno-suplementacyjną, w której wykorzystu-
jemy większośc z przedstawionych powyżej surowców 
zielarskich. Podstawowe preparaty to te, które łączą 
w sobie ekstrakt z liścia miłorzębu i kwiatostanu gło-
gu Cardiobon (1-2 x dz. 1 kapsułka) i Cadiobonisol  
(2-3 x dz. 1 łyżeczka). Takie połączenie zarówno 
wzmacnia pracę serca, jak i korzystnie działa na na-
czynia krwionośne hamując rozwój miażdżycy i stabi-
lizując ciśnienie tętnicze krwi. Nieodzownym elemen-

tem profilaktyki chorób 
układu sercowo na-
czyniowego jest suple-
mentacja Resveratro-
lem – esencją wina 
w  kroplach, który 

podawany jest podjęzykowo. Czasami łączymo go lub 
też podajemy zamiast niego suplement diety Vitalbon  
(2 x dz. 1 kaps.), który zawiera ekstrakty z owoców 
jagodowych o silnym działaniu antyoksydacyjnym, jed-
nak dominującą rolę odgrywa ekstrakt z korzenia tar-
czycy bajkalskiej. Poza działaniem antyoksydacyjnym 
wykazuje on inne prozdrowotne własności. Szczegól-
nie ważne jest dla nas działanie przeciwzapalne tego 
korzenia oraz jego własności hepatoochronne, a także 
hamujące proces starzenia organizmu. Osoby starsze 
z chorobami układu krążenia z  reguły są suplemen-
towane również Koenzymem Q10 Ojca Grzegorza. 
Zalecamy dawkę 100 mg na dobę. Czasami sugeru-
jemy także stosowanie naturalnych witamin antyoksy-
dacyjnych Ojca Grzegorza: C i E.

U osób szczególnie narażonych na zatrucie me-
talami ciężkimi („ofiar smogu”) zalecamy suplement 
diety Apibon łączący w  swoim składzie ekstrakt 
z propolisu oraz pyłek pszczeli w postaci zmikronizo-
wanej (10 x łatwiej wchłania się z przewodu pokarmo-
wego niż normalny pyłek pszczeli w postaci odnóży). 
Dodatkowo zalecamy również miód pszczeli. Efektyw-
ność stosowania pyłku pszczelego, propolisu i miodu 
potwierdzono w badaniach klinicznych u osób, które 
przebyły zakrzep tętnicy mózgowej. Wedle nadzoru-
jącego badania profesora A. Stojko osoby stosujące 
takie zestawienie lepiej rehabilitowały się w  stosun-
ku do osób, które nie przyjmowały tych produktów 
pszczelich. W  Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grze-
gorza u  osób zagrożonych naczyniowymi chorobami 
mózgu zalecamy suplementację diety Memobonem  
(1-2 x dz. 1 kaps.) łączącym w swoim składzie eks-
trakt z miłorzębu japońskiego i z korzenia żeń-szenia.
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Naturalny sposób 
na grzybicę skóry

G rzybica skóry to dość powszechny proces 
chorobowy, który często ma charakter nawra-
cający. Dlatego zaleca się wówczas naturalne 

preparaty, które mogą być stosowane często bądź 
przewlekle. W  przypadku grzybicy zlokalizowanej 
w  obrębie stóp i  paznokci znakomite efekty przy-
niesie pielęgnacja skóry jednym z  dwóch kremów 
bogatych w  ekstrakty pochodzenia naturalnego. Są 
to kremy apteczne Apibon i  Dermobon. W  skład 
kremu Apibon wchodzą olejki z  drzewa herbaciane-
go i  cytronelowy oraz ekstrakty z  propolisu i  kwiatu 
nagietka. Krem Dermobon zawiera destylat oczarowy 
i ekstrakty z: kwiatu nagietka, kwiatu rumianku, ziela 
krwawnika, ziela fiołka, liścia babki lancetowatej oraz 
olejki: lawendowy, geraniowy, szałwiowy, z  drzewa 
herbacianego. Opisane kremy ziołowe można stoso-

wać zamiennie. Znakomicie nadają się one do pielę-
gnacji skóry w stanach zapalnych i ropnych.

Przy zaostrzeniu dolegliwości zalecamy używać 
wyżej wymienione preparaty 2-3 x dziennie, a w przy-
padku profilaktyki 1 raz dziennie. W przypadku skóry 
zajętej grzybicą korzystnie jest stosować do jej mycia 
Boniderm, czyli Pomadę Ojca Grzegorza.

Nawracająca grzybica sugeruje, że należy także 
stymulować odporność organizmu. Aby ją wzmocnić 
polecamy spożywać preparaty z  zielem jeżówki pur-
purowej, takie jak Immunobon (2-3 x dz. 1 łyżeczka). 
Korzystne efekty przynosi także stosowanie produk-
tów pszczelich: miodu, propolisu, pyłku pszczelego. 
Połączenie ekstraktu z  propolisu i  pyłku pszczelego 
znaleźć można w preparacie Apibon.

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.



Często pacjenci dzwonią z zapytaniem: „czy ma-
cie zioła przeciwcukrzycowe?” Istnieje szereg 
surowców zielarskich, których stosowanie re-

dukuje poziom glukozy w surowicy krwi. Mechanizmy 
ich działania są różne. Do stabilizacji poziomu glukozy 
w surowicy krwi wykorzystywane są najczęściej:
•  owocnia fasoli - pobudza ona wydzielenie insuliny 

z  wysp trzustkowych. Niektórzy autorzy porównu-
ją siłę działania 1 filiżanki naparu z  tego surowca  
z 3 jednostkami insuliny. Wykazano, że stosowanie 
wyciągów z  owocni fasoli u  zwierząt znamiennie 
obniża glikemię poposiłkową i  zmniejsza obwodo-
wą insulinooporność nie wpływając jednocześnie na 
stężenie glukozy we krwi na czczo. 

•  cynamonowiec cejloński - jest surowcem, który 
ma wpływ na metabolizm glukozy w organizmie, ale 
mechanizm działania jest dość oryginalny. Zawarte 
w surowcu bioaktywne substancje wykazują w sto-
sunku do komórek organizmu efekt insulinopodobny 
i  to jest prawdopodobnie najważniejszą przyczyną 
jego stabilizującego wpływu na poziom glukozy 
w surowicy krwi. Przypuszcza się, że cynamonowiec 
wykazuje pozytywne oddziaływanie na receptory 
insulinowe. Stymuluje ponadto syntezę glikogenu 
w wątrobie.

•  liść pokrzywy - jest inhibitorem α-glukozydazy, co 
sprawia, że węglowodany złożone są wolniej rozkła-
dane do cukrów prostych w jelitach. Ten mechanizm 
jest prawdopodobnie odpowiedzialny za jego nie-
znaczne hypoglikemizujące działanie na organizm. 
Korzeń pokrzywy hamuje także α-glukozydazę, 
dlatego jest bardzo dobrym ziołem dla cukrzyków 

z  przerostem prostaty, zwłaszcza gdy połączy się 
go z owocem palmy sabal. Taki zestaw występuje 
w  preparacie Prostatobon standardowo używa-
nym w  naszym centrum do suplementacji diety 
u mężczyzn z przerostem prostaty. 

•  liść morwy białej - podobnie jak liść pokrzywy, 
obniża poziom glukozy w surowicy poprzez inhibicję 
α-glukozydazy. To powoduje zmniejszenie wchłania-
nia węglowodanów z jelit. Zwiększa ponadto ilość 
wydzielanej insuliny. Podawany jako napar, łącznie 
z liściem borówki czarnej i owocnią fasoli, obniża za-
równo poziom glukozy w surowicy krwi, jak i HbA1c.

Wszystkie te surowce występują w mieszance Gluko-
bonisan. Osoby długo chorujące na cukrzycę muszą 
pamiętać, że jest to choroba dająca liczne powikłania. 
Aby im zapobiec należy suplementować dietę prepa-
ratem Venobon, który chroni naczynia żylne, tętnicze 
i włosowate. Ma to szczególne znaczenie w przypadku 
uszkodznia przez cukrzycę siatkówki oka, w takim wy-
padku należy pamiętać o  suplementacji preparatem 
Oculobon. Cukrzyca może uszkodzić także włókna 
nerwowe powodując tzw. neuropatię. Z  badań na 
zwierzętach laboratoryjnych wynika, że w  tym przy-
padku korzystnie może oddziaływać suplement diety 
Alerbon, zawierający olej z nasion czarnuszki siew-
nej.

Zioła przeciwcukrzycowe

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Zioła Ojca Grzegorza

NEFROBONISAN
na nerki i drogi moczowe*

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

CARDIOBONISAN
na serce i układ krążenia*

PULMOBONISAN
na kaszel i przeziębienie*

BOBONISAN
wspomaga trawienie, łagodzi wzdęcia*

NERWOBONISAN
łagodzi stres, ułatwia zasypianie*

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



Leczenie nowotworów budzi liczne kontrowersje. 
W  dosyć prestiżowym czasopiśmie jakim jest 
Rynek Zdrowia opublikowano artykuł, w  któ-

rym czytamy, że tylko połowa wprowadzonych 
do terapii w  latach 2009-2013 leków przedłu-
żała zgodnie z  zapowiedziami życie chorych 
lub przynajmniej poprawiała jego jakość. 49 
procent leków w  ogóle nie spełniało tych kryteriów. 
Ta sytuacja szczególnie nastraja do poszukiwania 
komplementarnych wobec farmakoterapii metod te-
rapeutycznych, które mogłyby przynieść u pacjentów 
nowotworowych dobre efekty. Jedną z  takich metod 
wydaje się być dieta ketogeniczna. Jej głównym 
założeniem jest radykalne ograniczenie przyjmowa-
nia węglowodanów i zwiększenie ilości spożywanych 
pokarmów tłuszczowych. Jedną z najpopularniejszych 
diet ketogenicznych jest tzw. dieta dr Kwaśniewskie-
go, która na przestrzeni lat zmieniła się. Nie jest to już 
zajadanie się słoniną i boczkiem, ale stosowanie bar-
dziej wyrafinowanych pokarmów bogatych w tłuszcze, 
takich jak oleje roślinne tłoczone na zimno, orzechy, 
a szczególnie jajka. Dla osób, które słyszały o diecie 
Kwaśniewskiego, może być to nieco rewolucyjne, ale 
wydaje się, że przetrwała ona próbę czasu i stała się 
nawet przedmiotem badań naukowych, prowadzo-
nych m.in. przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 
Redukcja węglowodanów, to w dużej mierze ograni-
czenie spożywania owoców i większości warzyw, a co 
za tym idzie błonnika. Uzupełnienie diety o  błonnik 
pokarmowy może odbyć się, np. przez suplemen-
tację diety preparatem Regulobon, który zawiera 
w  swoim składzie łupinę nasienną babki jajowatej  
8 g, błonnik z nasion owsa 4 g, inulinę 2,99 g, mi-
krokapsułkowane kultury bakterii probiotycznych:  
1x109 CFU*. Decydując się na dietę wysokotłuszczową 
warto suplementować ją takimi produktami jak Vital-
bon, który zawiera w swoim składzie: ekstrakt z tar-
czycy bajkalskiej o potencjale przeciwnowotworowym, 

korę cynamonowca, ekstrakt z  owoców żurawiny, 
ekstrakt z  liści zielonej herbaty, ekstrakt ze skrzypu 
polnego, kwas L-askorbinowy, ekstrakt z  owoców 
aronii, ekstrakt z  kłącza imbiru, ekstrakt z  owoców 
borówki czernicy, ekstrakt z  owoców winogron. Su-
rowce te w  badaniach na zwierzętach wykazywały 
działanie przeciwnowotworowe. Zasadne byłoby też 
wprowadzenie do diety Resveratrolu podawanego 
podjęzykowo w  postaci kropli. Istnieje szereg da-
nych naukowych, które podkreślają, że może działać 
on korzystnie w  przypadku chorób nowotworowych. 
Warto pamiętać także o  oleju z  nasion czarnuszki 
siewnej, który podawany zwierzętom laboratoryjnym 
był w  stanie zredukować masę guza trzustki w  2/3 
przypadków. Najlepsze efekty osiąga się stosując 
olej z nasion czarnuszki zamknięty w hermetycznych 
kapsułkach taki jak Alerbon. Korzystnym sposobem 
suplementacji diety u osób zagrożonych lub chorych 
na choroby nowotworowe 
jest podawanie preparatu 
z  czarnej huby Bofonginn 
kompleks. Badania tego 
surowca wskazują na jego 
potencjalne, korzystne 
działanie. Pamiętać należy, 
iż wszelkie postępowanie 
dietetyczne czy też terapeu-
tyczne należy konsultować 
z  lekarzem prowadzącym 
terapię, zwłaszcza jeżeli 
dotyczy to tak poważnych 
schorzeń jak nowotwory. 

Nowotwory 
a dieta ketogeniczna

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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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

14
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Zioła na efektywną 
naukę: Activbon

Bardzo dobre efekty przynosi łączenie na-
sion guarany i ekstraktu z korzenia żeń-szenia. 
Poprawia się sprawność umysłowa: pamięć, 
orientacja przestrzenna, szybkość identyfiko-
wania obrazów, używania właściwych słów, 
szybkość dokonywania wyborów, liczenia. Efek-
ty działania obu ekstraktów rosną wraz z cza-
sem ich stosowania. Istnieje też synergistyczne 
działanie ich składników, bowiem stosowane 
razem mają większy wpływ na zdrowie i spraw-
ność umysłową niż każdy oddzielnie. W Cen-
trum Ziołolecznictwa zalecamy u  osób chcą-
cych poprawić efektywność nauki Activbon  
(2 x dziennie 1 kapsułka). Zawiera on w swo-
im składzie oba wymienione ekstrakty. Pamięć 
i  efektywność nauki możemy również popra-
wiać u osób starszych poprzez suplementację 
diety Memobonem (1-2 x dziennie 1 kapsuł-
ka). Okazuje się także, że stosowanie ekstraktu 
z  borówki czarnej wywołuje takie efekty. Za-
lecamy wtedy u nich Oculobon (2 x dziennie  
1 kapsułka), który dodatkowo poprawia ostrość 
widzenia i chroni przed uszkodzeniem siatków-
ki związanym z nadciśnieniem i cukrzycą. 

Wiosenne bóle brzucha
Okres wczesnej wiosny i  przedwiośnia, 

a  także początek jesieni to czas, w  którym 
osoby uskarżające się na dolegliwości bó-
lowe brzucha, chorobę wrzodową, stany 
zapalne błony śluzowej żołądka, a  także 
osoby cierpiące na refluks żołądkowo-
-przełykowy obserwują zwykle nasilenie do-
legliwości. Medycyna konwencjonalna zaleca 
im w  celach profilaktycznych używanie leków 
obniżających kwasowość soku żołądkowego, 
co niesie ze sobą różnego rodzaju negatywne 
konsekwencje: zaburzenie trawienia, pogor-
szenie stanu flory jelitowej, a w konsekwencji 
wzdęcia, bóle brzucha i tycie. Alternatywą dla 
profilaktycznego działania leków syntetycznych 
są surowce roślinne, zwłaszcza takie jak: liście 
babki lancetowatej, koszyczek rumianku, kwiat 
nagietka, korzeń lukrecji czy korzeń prawośla-
zu. Surowce te bardzo dobrze chronią ścianę 
żołądka przed podrażnieniem, natomiast nie 
hamują procesu trawienia ani nie zmniejsza-
ją zawartości kwasu w  żołądku. W  Centrum 
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza w  takich sy-
tuacjach standardowo stosujemy Gastrobo-
nisan. Czasami dodajemy do niego Apibon, 
który zawiera pyłek pszczeli i  propolis. Jeżeli 
przyczyną dolegliwości jest niestrawność to 
dobre efekty osiąga się stosując Gastroboni-
sol (1-2 łyżeczki doraźnie).



Zioła nerkowe
Zioła nadają się idealnie do tego, aby elimi-

nować bakterie z dróg moczowych, zwłaszcza 
w  przypadku nawracających infekcji. W  Cen-
trum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza w takich 
sytuacjach zalecamy stosowanie Nefrobo-
nisolu przy ostrych stanach 3 x dziennie po  
1 łyżeczce. Obok Nefrobonisolu zalecamy tak-
że suplementację diety preparatem Urobon  
3 x dziennie 2 kapsułki. Gdy stan ulega po-
prawie można zmniejszyć dawkowanie do 2 x 
dziennie, a potem do 1 x dziennie. Przy nawra-
cających infekcjach dobrze jest stosować zioła, 
które zapobiegną rozwojowi stanów zapalnych. 
W  takich sytuacjach zalecamy suplementację 
diety preparatami Nefrobonisan lub Orga-
nicKrzem. 

„Czy to ból wątroby?”
Często pacjenci informują nas, że przy-

chodzą z „bólem wątroby”. Wątroba to narząd, 
który boli stosunkowo rzadko. Dużo częściej 
dolegliwości bólowe spowodowane są zabu-
rzeniami jelitowymi, zlokalizowanymi w jamie 
brzusznej blisko wątroby. Często jest to zespół 
jelita drażliwego. Zatem jakie powinno być po-
stępowanie w  takich sytuacjach? Najczęściej 
wystarczy wprowadzenie Gastrobonisolu (2-3 
razy dziennie 1 łyżeczka rozpuszczona w wo-
dzie) aby dolegliwości zlokalizowane w obrębie 
brzucha zaniknęły. Do Gastrobonisolu dołącza-
my suplementację diety preparatem Depribon 
(1-2 razy dziennie 1 kapsułka). Jeżeli pacjent 
skarży się na dolegliwości wątrobowe i  towa-
rzyszą temu silne wzdęcia dobrze sprawdzi się 
Bobonisan - mieszanka ziołowa do zaparza-
nia, w skład której wchodzą koszyczek rumian-
ku, owoc kopru włoskiego, liść babki lanceto-
watej, owoc czarnuszki siewnej, owoc kminku, 
liść melisy, owoc anyżu. Jeżeli z dyskomfortem 
jamy brzusznej wiążą się zaparcia należy obok 
Gastrobonisolu zastosować Regulobon  
(2-4 łyżeczki dziennie). W  przypadku dolegli-
wości bólowych rzeczywiście powodowanych 
przez problemy związane z wątrobą bądź pę-
cherzykiem żółciowym najlepszym rozwiąza-
niem będzie suplementacja diety preparatem 
Hepatobon (2-3 kapsułki dziennie).

Zioła wspomagające 
prostatę

Powiększenie prostaty dotyka mężczyzn 
w  różnym wieku, czasami już 50-cio latków. 
Produkty naturalne są bardzo skutecznym 
środkiem hamującym przerost tego gruczo-
łu. Początkowo w naszym centrum stosujemy 
suplementy diety: Prostatobon (3 x dzien-
nie po 1 kapsułce) oraz Apibon (3 x dziennie 
po 1 kapsułce). Jeżeli stan ulegnie poprawie 
zmniejszamy dawkowanie obu preparatów  
(2 x dziennie po 1 kapsułce), a potem stosuje-
my już sam Prostatobon. Jeżeli pacjent z po-
większoną prostatą ma nawracające infekcje 
dróg moczowych, wówczas świetnie spraw-
dzi się Nefrobonisol, Nefrobonisan lub  
Urobon.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Jakie leki wymagają 
stosowania probiotyków

Obecność bakterii w organizmie może kojarzyć 
się negatywnie. Najczęściej utożsamiamy je 
ze stanem chorobowym. Nie zawsze jest to 

prawda. W naszych jelitach bytują także bakterie, któ-
re sprzyjają zdrowiu. Niestety niewłaściwa dieta bądź 
niektóre leki mogą zaburzać równowagę składu mi-
kroflory jelitowej. Dieta oparta o cukry proste i pieczy-
wo cukiernicze (bogate w izomery trans kwasów tłusz-
czowych) powoduje namnażanie się w jelitach bakterii, 
które nie są naszymi sojusznikami i mogą prowadzić 
m.in.do tycia. Z kolei dieta bogata w błonnik powodu-
je, że w jelitach rozwijają się bakterie, które sprzyjają 
zdrowiu. Ma to duże znaczenie przy antybiotykoterapii. 
Powszechnie wiadomo, iż antybiotyki nie działają 

selektywnie - niszczą wszystkie bakterie, i  te 
dobre, i te złe. Konsekwencją tego jest namnażanie 
się grzybów w jelitach. Inne leki również mogą niszczyć 
prozdrowotne bakterie – są nimi niesteroidowe leki 
przeciwzapalne (NLPZ) oraz leki, które zmniej-
szają wydzielanie soków żołądkowych, np. tzw. 
blokery pompy protonowej stosowane w  przypadku 
refluksu żołądkowo-przełykowego. Poza dietą bogatą 
w błonnik i inulinę lekarze i farmaceuci zalecają często 
w  takich przypadkach stosowanie probiotyków, czyli 
preparatów zawierających w swoim składzie korzystne 
bakterie jelitowe (im większa ich ilość i różnorodność 
w preparacie tym lepiej). Najlepiej, aby były one w for-
mie mikrokapsułkowanej. Mikrokapsułki chronią bak-
terie przed zniszczeniem w soku żołądkowym, dzięki 
czemu, kiedy docierają do jelit, wciąż są biologicznie 
aktywne. Ważne jest też, aby szczepy używane w pro-
biotykoterapii były zidentyfikowane i  miały udowod-
nione działanie terapeutyczne oraz aby były podawane 
przez dłuższy czas. Niestety pacjenci często stosują 
probiotyki tylko przez okres antybiotykoterapii, a  to 
stanowczo za krótko. Należy stosować suplementację 
nawet 2-3 tygodnie po zakończeniu przyjmowania le-
ków, a czasami nawet dłużej. 



Jak powszechnie wiadomo, dzieci charakteryzu-
je naturalna ciekawość, która często połączona 
jest z  dużą aktywnością. Wystarczy spuścić 

malucha z  oczu na przysłowiową chwilę, a  efekty 
mogą być przerażające: pomalowane ściany, podłoga 
w  okruchach, potargane dokumenty zostawione na 
stoliku, opróżnione półki i  szuflady, rozlane napoje...
Sprzątanie tych mikrokataklizmów wymaga sporych 
nakładów energii. A  jak tu ją z  siebie wykrzesać, 
gdy w nocy na dodatek nasza pociecha nie daje nam 
spać? Dziecko nie chce zasnąć, a jeśli już ten żmud-
ny proces zakończy się sukcesem, budzi się w nocy. 
Czasami tylko po to, by sprawdzić czy ktoś jest obok, 
czasami dlatego, że miało zły sen. Jak w bezpieczny 
sposób okiełznać malucha i skłonić go do zaśnięcia? 
Leki syntetyczne raczej nie wchodzą w grę. Pozostają 
preparaty ziołowe. Prym wśród nich wiedzie herbatka 
z melisy. Niestety nie jest ona zbyt silnym środkiem 
uspokajającym i nasennym dla naszego hyperaktyw-
nego dziecka. Nasz łobuziak wymaga czegoś więcej. 
Dobra propozycją może być syrop Sedabon. Już jed-
na łyżeczka może łagodnie 
uspokoić dziecko. Swoją 
skuteczność Sedabon za-
wdzięcza połączeniu kilku 
surowców, ale najważniej-
sze z nich to korzeń kozłka 
i  szyszki chmielu. Surowce 
te wzajemnie wzmacniają 
swoje działanie, co powo-
duje, że proces zasypiania 
przebiega w sposób harmo-
nijny. U starszych dzieci po 
12 r.ż. można też stosować 
krople Nerwobonisol: do 
1 łyżeczki kropli dodawać  
2 łyżeczki wody.

Spokojne dziecko, 
spokojny sen: 
połączenie chmielu 
i kozłka

Klimaktobon spożywać
1-2 x dziennie po 1 kapsułce.

Zawiera: ekstrakt z kłącza 
pluskwicy groniastej oraz 
sproszkowane szyszki chmielu

Klimaktobon
Suplement diety

kapsułki doustne

Czuj się 
komfortowo

zawsze!

Łagodzi objawy 
klimakterium takie jak:

uderzenia gorąca, 
zwiększona potliwość 

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



W  XXI wieku, w  którym tempo życia bywa 
zawrotne, a  jakość żywności znacznie się 
pogorszyła, obserwujemy sytuację, w której 

wiele osób, zwłaszcza młodych, to osoby niedoży-
wione - nie znaczy to, że mają niską masę ciała. Ich 
niedożywienie jest efektem tego, że jedzą produkty 
ubogie w  mikro- i  makroskładniki, witaminy, białka 
czy nienasycone kwasy tłuszczowe. Ludzie Ci mogą 
nawet chorować na otyłość, co nie zmienia faktu, że 
są niedożywieni. Brak odpowiedniej jakości pożywie-
nia można nadrobić przykładając dużą wagę do swojej 
diety i wybierając tylko odpowiednie, wartościowe pro-
dukty. Nie zawsze udaje się to realizować, zwłaszcza 
systematycznie. Jeżeli takie niedożywienie skutkuje 
nadmiernym wypadaniem bądź pogorszeniem wyglą-
du włosów, istotna staje się suplementacja diety pre-
paratami mającymi korzystny wpływ na ich kondycję. 
W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy 
wówczas stosowanie dwóch preparatów ziołowych. 
Pierwszy z nich to Dermobon, który ma w swoim skła-
dzie zestaw witamin i mikroelementów oraz ekstrakty 
działające prozdrowotnie na włosy - ekstrakt z ziela po-
krzywy i ekstrakt z ziela skrzypu. Drugim preparatem 
w przypadku problemów z kondycją włosów bądź z ich 
wypadaniem jest mieszanka ziołowa OrganicKrzem. 
Należy przy tym pamiętać, aby pić ją w postaci odwa-
rów, a nie naparów. Według badań profesora Aleksan-
dra Ożarowskiego w odwarze ze skrzypu (20-30 min 
gotowania) znajduje się osiem razy więcej krzemionki 
niż w naparze. Zatem sugerujemy naszym pacjentom 
gotowanie dwóch saszetek OrganicKrzemu w  1 litrze 
wody i picie takiego odwaru raz dziennie. Jeżeli mamy 
do czynienia z  osobami, które tracą włosy z  powodu 
niedożywienia to zastosowanie tych dwóch produktów 
ziołowych może okazać się wystarczające. Z naszych 
obserwacji wynika, że 2-3 miesięczna kuracja przynosi 
widoczne efekty. 

Osobom, które szczególnie intensywnie tracą 
włosy w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny, 
powinny rozważyć, czy przyczyną nie jest depresja 
jesienno-zimowa. Wtedy powinno się suplementować 
dietę preparatem Depribon zawierającym ekstrakt 
z ziela dziurawca i korzenia żeń-szenia.

Niedożywione 
włosy wypadają!

Pectobon
Suplement diety

syrop

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

Skuteczny
i naturalny preparat 

  na kaszel
i przeziębienie

Pomaga w łagodzeniu
przeziębienia i wpływa

kojąco na kaszel i chrypę
oraz wspomaga odporność ze względu 

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

porostu islandzkiego i olejku koprowego.*

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



Dieta 
w chorobie Hashimoto

Częstą chorobą ostatnich lat jest choroba Hashi-
moto. Jest to autoimmunologiczne zapalenie 
tarczycy i  występuje częściej u  kobiet. Może 

choroba Hashimoto nie jest tak bardzo destruk-
cyjna, jak inne choroby autoimmunologiczne, 
np. toczeń czy RZS, jednakże w dłuższej perspekty-
wie zniszczy naszą tarczycę. Do niedawna medycyna 
bagatelizowała tą chorobę i nie prowadzono w zasadzie 
leczenia przyczynowego. Okazuje się, że w przypadku 
choroby Hashimoto można poczynić działania, które 
będą co najmniej hamowały jej rozwój. Po pierwsze 
przez dietoterapię, której celem jest utrzymanie w pra-
widłowym stanie nabłonka jelit. Okazuje się, że ten na-
błonek, który normalnie tworzą ściśle do siebie przy-
legające komórki, w niektórych sytuacjach może stać 
się nieszczelny, co powoduje iż przenikają przez niego 
różnego rodzaju substancje białkowe, które powodu-
ją, iż w  ścianach jelit powstaje stan zapalny. To czy 
nabłonek jelit jest szczelny czy nieszczelny zależy od: 
•  Unikania produktów spożywczych, których nie tole-

rujemy. Na czoło wysuwają się tutaj gluten i laktoza. 
Okazuje się, że także niektóre warzywa, takie jak: 
papryka, pomidor, ziemniaki, bakłażan.

•  Prawidłowego składu flory bakteryjnej naszych jelit. 
Szerzej piszemy na ten temat w artykule „Jakie leki 
wymagają stosowania probiotyków”.

•  Eliminowania z diety produktów typu fast food bo-
gatych w izomery trans kwasów tłuszczowych (pro-
dukty z utwardzonymi tłuszczami roślinnymi). 

W jaki sposób suplementować dietę w przypadku 
choroby Hashimoto, aby zahamować jej rozwój?

W Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza pod-
stawowym środkiem jest preparat Peobon, który 
zalecamy przyjmować 2 x dziennie 1-2 kapsułki. Za-
wiera on w swoim składzie ekstrakt z korzenia piwonii 
białej. Suplementacja diety ekstraktem z  tej rośliny 
zalecana jest w przypadku chorób o podłożu autoim-
munologicznym. Peobon zawiera również selen, który 
jest niezbędny do syntezy hormonów tarczycy i  jego 
niedobór może powodować pogłębienie choroby. 
W przypadku choroby Hashimoto należy również pa-
miętać o  suplementacji diety witaminą D3. Niedobór 
tej witaminy jest częsty u osób z chorobą Hashimoto, 
a to przyczynia się do rozwoju chorób autoimmunolo-
gicznych. W naszym Centrum używamy do suplemen-
tacji naturalnej Witaminy D3 + K2 (MK7) Ojca Grze-
gorza. Trzecim elementem suplementacji diety w tym 
schorzeniu jest stosowanie preparatów synbiotycznych 
i probiotycznych, które utrzymują na właściwym po-
ziomie florę bakte-
ryjną jelit. W naszym 
Centrum stosujemy 
Regulobon (2-3 x 
dz. 1 łyżeczka) lub 
probiotyk Bactibon 
complex (1 x dz. 1 
kaps.).

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Czy często trafiają do Centrum pacjenci ze schorze-
niami stawów i kręgosłupa?
Tak, dolegliwości bólowe stawów i kręgosłupa są jed-
nym z najczęstszych schorzeń, z którymi się spotyka-
my w naszym centrum. Wymagają one wielokierun-
kowego działania. Wykorzystujemy różne, naturalne 
metody, w zależności od diagnozy. 

A jakie konkretne schorzenia najczęściej rozpozna-
jecie? 
Jeżeli chodzi o ludzi młodych to najczęściej przyczyna 
ich dolegliwości powodowana jest przez chorobę krę-
gosłupa związaną z tzw. zablokowaniem stawów bądź 
silnym przykurczem mięśni. W  takich przypadkach 
najlepsze efekty uzyskuje się poprzez metody terapii 
manualnej. Czasami już po pierwszym zabiegu pacjent 
uzyskuje radykalną poprawę. 

Na czym polega terapia manualna?
Trudno to opisać, najlepiej to pokazać. Można nazwać 
ją „unaukowionym kręgarstwem”. Jest to metoda sto-
sowana od wieków, ale dopiero niedawno została za-
akceptowana przez medycynę konwencjonalną. 

Jakie prepraty ziołowe stosuje się w przypadku do-
legliwości bólowych kręgosłupa i stawów?
W razie potrzeby zalecamy do stosowania zewnętrz-
nego Balsam Kręgowy Ojca Grzegorza lub płyn 
Reumobonisol. W  przypadku zwyrodnień stawów 
kolanowych i biodrowych dobrze sprawdza się Mumio 

krem. Preparaty te są na tyle skuteczne, że czasami 
eliminują nawet konieczność stosowania leków synte-
tycznych. W przypadku osób starszych przyczyna bólu 
częściej związana jest z procesem zwyrodnieniowym, 
który toczy się w stawach obwodowych i kręgosłupie. 
Wtedy, poza zabiegami terapii manualnej, zalecamy 
suplementację diety preparatem Artrobon. Zawiera 
on w  swoim składzie ekstrakt z  korzenia hakorośli 
(tzw. czarci pazur) oraz siarczan glukozaminy. 

A jakie mogą być inne, mniej znane przyczyny bólów 
stawowych?
Pacjent może cierpieć na chorobę reumatoidalną 
o podłożu autoimmunologicznym, taką jak RZS, ZSSK, 
toczeń. Wtedy stosujemy praktycznie zawsze korzeń 
piwonii białej w  postaci preparatu Peobon. W  cho-
robach autoimmunologicznych zalecana jest także 
suplementacja witaminą D3. My polecamy Witaminę  
D3 + K2 (MK7) Ojca Grzegorza ze względu na far-
maceutyczną jakość i naturalne pochodzenie. 

Którzy pacjenci są w Centrum największym wyzwa-
niem?
Najcięższym w  leczeniu schorzeniem jest sytuacja, 
w której dochodzi do ucisku nerwu rdzeniowego przez 
wysunięty dysk międzykręgowy. Wymaga to indywi-
dualnego podejścia. Zaleca się wówczas specjalne 
leki, które mają za zadanie obkurczyć dysk. Dobierane 
są indywidualnie dla każdego pacjenta. 

ZALECENIE 
CENTRUM ZIOŁOLECZNICTWA 

OJCA GRZEGORZA SROKI
W SCHORZENIACH STAWÓW I KRĘGOSŁUPA
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Starzenie się organizmu: 
5 lat stosowania 
Telomer System Bell Visage

K iedy 6 lat temu badaliśmy skuteczność stosowania systemu  
Telomer System Bell Visage nie było w nas entuzjazmu, dlatego 
że środków o działaniu przeciwstarzeniowym na rynku jest sporo, 

a ich skuteczność jest niewielka. W perspektywie tych 6 lat widzimy, że 
ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej, który pełni kluczową rolę w ze-
stawie Telomer System Bell Visage, daje realną nadzieję, że będziemy 
żyli dłużej i co ważne, będziemy nadal wyglądać młodo. Zalety stosowania 
tej rośliny są liczne, poza działaniem stymulującym odnowę komórkową 
wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, ochronne 
na wątrobę (szeroką monografię autorstwa prof. Elizy Lamer-Zarawskiej 
dotyczącą bajkaliny znaleźć można na portalu Prometeusze.pl). W skład 
systemu wchodzą dwa kremy: na dzień i na noc oraz kapsułki doustne. 
Nasze obserwacje dotyczące Telomer System Bell Visage wskazują na 
to, że ludzie zażywający preparat w  postaci kapsułek (przypominamy,  
iż tarczyca bajkalska wchodzi w skład suplementu diety Vitalbon) czują 
wyraźny przypływ energii, witalności i  dużo szybciej wypoczywają niż 
osoby nie stosujące tego surowca. W trakcie 6 lat stosowania systemu 
rozszerzono go o: krem do rąk, balsam do ciała, serum do szyi i dekoltu 
oraz krem pod oczy.

Zaobserwowaliśmy też, że korzystny efekt wykazuje łączenie  
Telomer System Bell Visage z  kroplami podjęzykowymi Resveratrol.  
Badania naukowe wykazały, że zwierzęta laboratoryjne, którym podawa-
no resveratrol, żyły aż o 40% dłużej. 

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Zauważyłam, że moja mama z wiekiem staje się co-
raz niższa. Lekarz po zobaczeniu zdjęcia rentgenow-
skiego stwierdził, że mama ma złamania trzonów 
kręgów spowodowane osteoporozą i że może się to 
pogarszać. Czy można temu zapobiec?
Po pierwsze, sugerujemy zastosować Witaminę  
D3 + K2 (MK7) Ojca Grzegorza (1 x dziennie  
1 kapsułka). Picie odwaru z dwóch saszetek mieszanki 
ziołowej OrganicKrzem jeden raz dziennie również 
będzie pomocne. Te dwa preparaty wzmocnią kości 
i  zahamują proces osteoporozy. Dodatkowo sugeru-
jemy suplementować dietę preparatem Mumio-Bon 
(2 x dziennie 1 kapsułka). Wedle badań naukowych 
mumio przyśpiesza zrost kostny w przypadku złamań. 
Tyczy się to zarówno złamań osteoporotycznych, jak 
i złamań nie związanych z osteoporozą. 

Od dawna cierpię na silne bóle menstruacyjne. Do-
datkowo krwawienie miesięczne jest bardzo obfite. 
Czy da się w naturalny sposób złagodzić te dolegli-
wości?
Szanowna Pani, sugerujmy stosowanie soku z  ziela 
krwawnika (Succus Millefolii) 3 x dziennie po 1 łyżecz-
ce tydzień przed miesiączką oraz w trakcie jej trwania. 

Słyszałam bardzo pochlebne opinie o kremie, który 
zawiera substancję mumio. W jakich chorobach war-
to go stosować?
Mumio to substancja naturalna wyciekająca z  gór 
środkowej Azji i używana w terapii od tysięcy lat. Moż-
na ją stosować zarówno doustnie, jak i  zewnętrznie. 
Preparatów z  mumio można używać do pielęgnacji 
skóry w stanach zapalnych oraz w przypadku grzybicy 
skóry. Pacjenci chwalą także używanie kremu z mumio 
w przypadku bólów stawowo-mięśniowych, szczegól-
nie bólów stawów kolanowych. 

Od wielu lat cierpię na hemoroidy. Czy istnieje natu-
ralna profilaktyka w tym wypadku? Chciałbym unik-
nąć nawrotów.
Zalecamy stosowanie preparatu Venobon (1 x dzien-
nie 1 kapsułka). Poprawia on krążenie w  obrębie 
naczyń żylnych. Pomocny jest zarówno w  przypadku 
żylaków, jak i hemoroidów. Przy zaostrzeniu dolegliwo-
ści zwiększamy dawkowanie (2 x dziennie 1 kapsuł-
ka) oraz wprowadzamy zewnętrzne stosowanie kremu  
Venobon (2 x dziennie).

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

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

Wspomaga żyły, 
zapobiega pajączkom 

naczyniowym

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

Niskie ciśnienie, zespół 
przewlekłego zmęczenia

Activbon + Vitalbon
+ Koenzym Q10 O. Grzegorza

Na cholesterol Lipobon + Koenzym Q10
+ Resveratrol krople

UK
ŁA

D 
PO

KA
RM

OW
Y

Kamica żółciowa, 
niestrawność

Gastrobonisol
pomocniczo: Gastrobon

lub Hepatobon

Zgaga, refluks, 
zatrucia pokarmowe

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

pomocniczo: Gastrobon

Wrzody żołądka
i dwunastnicy

Gastrobonisan
pomocniczo: Apibon

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

Bóle brzucha,
jelito drażliwe

Gastrobonisol
pomocniczo: Depribon

lub Nerwobonisol

Nadwaga Adipobonisan + Chitobon
+ Adipobon mono + Regulobon

Pasożyty jelitowe Vernikabon + Alerbon

Alergia pokarmowa Bobonisan + Alerbon

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

Bóle głowy związane 
z przewodem 
pokarmowym

Gastrobonisol
(2 x dz. 1 łyżeczka

- okres terapii 5-6 tygodni)

UK
ŁA

D 
O

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.)

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.

mieszanki 
ziołowo-owocowe

o skutecznym 
działaniu

i znakomitym smaku
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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


