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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.

Sezon grzewczy to okres czasu, w którym nasza skóra wystawiona jest na szczególną próbę. Cen-

tralne ogrzewanie, które wysusza powietrze oddziałuje także na skórę, np. sprzyja jej nadmiernemu rogo-

waceniu. Dodatkowo radykalne wahania temperatury sięgające nawet 30°C także nie służą jej zdrowiu. 

Staje się ona matowa, wysuszona, pozbawiona blasku i witalności. Zatem okres grzewczy jest czasem, 

w  którym powinniśmy szczególnie zadbać o  właściwe nawilżenie, odżywienie i  rewitalizację. Z  myślą 

o tym w Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED stworzony został zestaw kremów Perfect System 

Bell Visage wzbogacony o suplement diety Dermobon, który dostarcza naszemu organizmowi właści-

wych ilości witamin i mikroelementów. Krem na noc Perfect System Bell Visage Night, dzięki zawar-

tości kwasu azelainowego, pozwala na delikatne złuszczanie martwego naskórka, a także zmniejsza jego 

nadmierne rogowacenie. Dzięki temu ułatwione jest wchłanianie substancji odżywczych wchodzących 

w skład kremu Perfect System Bell Visage Day. Krem na dzień z serii Perfect System Bell Visage 

opracowano z myślą o  dogłębnym odżywieniu skóry. Zawiera nawilżające oleje: arganowy i  z  pestek 

winogron, a także składniki odmładzające, takie jak koenzym Q10 i kwas hialuronowy. Ze względu na 

zawartość ekstraktów roślinnych (z nagietka, rumianku, fiołka, krwawnika i babki lancetowatej) działa 

przeciwzapalnie, antyseptycznie, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia.

Kaloryferowa skóra 
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Długość życia zależy 
od kaloryczności 
posiłków

Odtruwająca 
rola wątroby

Jedną z metod przedłużającą życie różnych or-
ganizmów jest dieta niskokaloryczna. Dowie-
dziono tego na zwierzętach laboratoryjnych. 

Zaobserwowano także to zjawisko u  mieszkańców 
japońskiej wyspy Okinawa, którzy spożywają posiłki 
średnio o 40% mniej kaloryczne niż inni mieszkańcy 
Japonii. Jaki jest mechanizm fizjologiczny tego zjawi-
ska? Dieta o obniżonej ilości kalorii aktywuje białka, 
które nazywają się sirtuinami. Odgrywają one istot-
ną rolę w  procesach starzenia i  regulacji długości 
życia. Umiejętne sterowanie ich aktywnością może 
opóźnić starzenie i  wydłużyć czas życia. Sirtuiny są 
zaangażowane w wiele ważnych procesów biologicz-
nych, włączając regulację transkrypcji, naprawę DNA 
i  utrzymywanie stabilności chromosomów. Udowod-
niono w badaniach in vitro i  in vivo, że pewne natu-
ralne substancje, takie jak składnik czerwonego wina, 
resweratrol, aktywują sirtuiny podobnie jak niskoka-
loryczna dieta. Dowiedziono tego już na wielu organi-
zmach żywych. To, że ekstrakt ze skórek winogron za-
wierający resweratrol przedłuża życie, także ludzi, jest 
bardzo prawdopodobne. Ekstrakt ze skórek wi-
nogron bogaty w resweratrol rekomendowany 
jest do suplementacji diety w przypadku cho-
rób układu krążenia, chorób nowotworowych, 
a także chorób neurodegradacyjnych układu 
nerwowego. Powszechnie 
akceptowana dawka profilak-
tyczna wina to 200 ml/dobę  
(2 lampki) co odpowiada  
0,3 do 0,7 mg resweratrolu. 
Zamiast wina można stoso-
wać stężony ekstrakt ze skó-
rek winogron standaryzowany 
na zawartość resveratrolu, 
ale koniecznie rozpuszczony 
w  alkoholu i  podawany pod 
język. Tylko taka forma poda-
nia zapewnia penetrację przez 
śluzówkę jamy ustnej bezpo-
średnio do krwi. 

Wątroba to narząd, który porównywalny jest 
do fabryki chemicznej, gdyż wytwarza wiele 
substancji potrzebnych organizmowi. Moż-

na go porównać do oczyszczalni, dlatego, że pełni rolę 
odtruwającą nasz organizm z rożnego rodzaju toksyn. 
Ma to znaczenie w przypadku osób pracujących w at-
mosferze pełnej substancji trujących. Tak się niestety 
składa, że wszyscy mieszkańcy Polski w okresie od paź-
dziernika do kwietnia w takim środowisku przebywają. 
Odpowiedzialny jest za to w największej mierze smog. 
Dlatego też wątroba powinna się znajdować w dobrym 
stanie. Jeżeli chcemy usprawnić jej funkcjono-
wanie powinniśmy suplementować dietę na-
turalnymi produktami. Jedym z  takich produktów 
jest Hepatobon, który stymuluje odtruwającą funkcję 
wątroby. Zawiera on w swoim składzie ekstrakt z ziela 
karczocha oraz bogaty w sylimarynę ekstrakt z ostro-
pestu plamistego. Wspomagająco na wątrobę działają 
również produkty pszczele, jak pyłek pszczeli i propo-
lis. W  naszym Centrum rekomendujemy stosowanie 
preparatu Apibon, który ma te składnik w  sobie.  
Pyłek pszczeli dodatkowo wraz z miodem jest w sta-
nie eliminować z organizmu metale ciężkie oraz inne  
egzotoksyny, z którymi mamy do czynienia.

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Skóra naczynkowa,
pajączki naczyniowe

Pajączki naczyniowe, czyli rozszerzone i  popę-
kane drobne naczynia krwionośne, stanowią 
problem u dużej grupy kobiet. Ich powstawanie 

zależy od wielu czynników. Są wśród nich zaburzenia 
hormonalne, takie jak menopauza, czynniki emocjo-
nalne, a także narażanie skóry na duże wahania tem-
peratur, np. z jednej strony mróz czy wiatr, a z drugiej 
strony intensywnie ogrzewane pomieszczenia.

Miejscem, w  którym często znajdujemy posze-
rzenia naczyń jest m. in. skóra na nosie i policzkach. 
Zmiany te lokalizują się także w  obrębie skóry nóg. 
Czasami towa-
rzyszą żylakom. 
Zdarza się rów-
nież, że czynni-
kiem wywołują-

cym powstanie pajączków naczyniowych jest ciąża, 
która zaburza odpływ krwi z  żył kończyn dolnych. 
Pomocna jest wówczas suplementacja surowcami zie-
larskimi usprawniającymi krążenie krwi w naczyniach 
włosowatych. Preparaty ziołowe stosuje się zarówno 
na skórę, jak i  doustnie. W  przypadku działania 
na skórę pomocne będą ekstrakty z  owoców 
kasztanowca, oczaru wirginijskiego oraz olejki 
eteryczne: cyprysowy i  lawendowy. W Centrum 
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza używamy kremu ap-
tecznego Venobon krem. W preparatach doustnych 
stosuje się wspomniany już ekstrakt z  kasztanowca 
oraz ekstrakt z miłorzębu japońskiego, np. w postaci 
kapsułek Venobon (1 kapsułka 1-2 x dziennie).



L eczenie infekcji górnych dróg oddechowych 
powinno być wielokierunkowe. Na pewno nie 
należy opierać się jedynie na stosowaniu syro-

pów przeciwkaszlowych blokujących odruch kaszlowy 
na poziomie ośrodka kaszlu w  mózgu. Tak działają 
syropy „przeciwkaszlowe” zawierające w swoim skła-
dzie kodeinę i  dekstrometorfan. Kaszel w  przebiegu 
ostrych infekcji górnych dróg oddechowych powodo-
wany jest głównie przez uszkodzenie błony śluzowej 
gardła, tchawicy i  oskrzeli, pod którą znajdują się 
receptory kaszlowe. Jeżeli zostaną one odsłonięte, 
to stają się bardziej narażone na drażnienie, co po-
woduje utrzymywanie się dolegliwości. Zatem ce-
lem terapeutycznym powinno być stosowanie 

takich substancji, które są w  stanie tą chorą 
błonę śluzową zagoić, a  które jednocześnie 
ułatwiają wykrztuszanie, działają przeciwza-
palnie i  przeciwbakteryjnie. Taki efekt możemy 
osiągnąć stosując mieszanki ziołowe. Wchodzące 
w  ich skład zioła mają różne właściwości. Mogą też 
wzajemnie na siebie oddziaływać w sposób pozytyw-
ny, przez co wzmocnione będzie ich prozdrowotne 
działanie. Jest to tak zwany efekt synergii. Przykładem 
oddziaływania synergicznego jest działanie składni-
ków mieszanki ziołowej Pulmobonisan, stosowa-
nej standardowo w  Centrum Ziołolecznictwa Ojca  
Grzegorza.

Podkreślone w  tekście działania surowców to 
niejako ich działania kierunkowe, charakteryzujące 
się największą efektywnością na tle całego spektrum 
działania. Jednakże synergia takiej mieszanki ziołowej 
daje efekt dużo szerszy niż tylko łagodzenie kaszlu 

– pozwala na zdrowienie w przypadku przeziębienia, 
grypy i zapalenia oskrzeli. Posiada ponadto właściwo-
ści rozrzedzające wydzielinę i przeciwzapalne, ułatwia 
zatem eliminację zapalnie zmienionego śluzu z zatok.

Zioła są najlepsze 
na kaszel

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

PULMOBONISAN
składnik mieszanki ziołowej zawartość [%] działanie

Liść babki lancetowatej 25 przyspieszające gojenie się błony śluzowej, 
przeciwskurczowe, wykrztuśne, immunostymulujące, 

przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne

Korzeń lukrecji 25 przeciwzapalne, wykrztuśne, przeciwwirusowe, 
przeciwbakteryjne, rozkurczowe

Kwiatostan lipy 20 napotne, przeciwzapalne

Ziele tymianku 10 wykrztuśne, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne

Liść mięty pieprzowej 10 przeciwbakteryjne

Liść maliny 10 napotne, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, 
przeciwbakteryjne

5



Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki

Nasze jelita pokryte są gęstą siecią komórek 
nerwowych. Układ ten zwany jest jelitowym 
układem nerwowym, działa on w dużej mierze 

niezależnie od naszego mózgu. Naukowcy z  Colum-
bia University Medical Center oszacowali, że w  na-
szych jelitach znajduje się 200 milionów neuronów. 
To więcej niż w całym rdzeniu kręgowym. O ile mózg 
otrzymuje informacje od neuronów w  jelitach, o  tyle 
przekaz odwrotny jest tylko nieznaczny. Dowiedziono, 
iż na działanie jelitowego układu nerwowego duży 
wpływ ma prawidłowy stan mikroflory bakteryjnej jelit. 
Złe funkcjonowanie „jelitowego mózgu” związane jest 
z zaburzeniem syntezy serotoniny. Na poziomie prze-
wodu pokarmowego może to skutkować zespołem 
jelita drażliwego, a  na poziomie centralnego układu 
nerwowego bezsennością, a nawet nastrojami depre-
syjnymi. 

Co zatem zrobić, aby spowodować, że nasz 
„jelitowy mózg” będzie działał prawidłowo? Należy 
uregulować pracę jelit. Pierwszym elementem ta-
kiej regulacji powinno być dostarczenie organizmowi 
odpowiedniej ilości i  jakości błonnika oraz bakterii 
probiotycznych. Nasze Centrum Ziołolecznictwa reko-
menduje w  takiej sytuacji stosowanie preparatu Re-
gulobon, będącego połączeniem błonnika z  nasion 
owsa oraz łupiny nasiennej babki jajowatej. 

Dodatkowo wzbogacony został w  inulinę i  7 
szczepów mikrokapsułkowanych (o  większej trwało-
ści i  skuteczności) bakterii probiotycznych. Drugim 
składnikiem terapii powinno być zażywanie kropli Ga-
strobonisol, które uregulują proces trawienia i będą 
wspomagać perystaltykę jelit. Trzecim elementem 
postępowania jest stosowanie Depribonu. To połą-
czenie ekstraktu z  ziela dziurawca i  z  korzenia żeń-
-szenia. Ziele dziurawca to surowiec, który zwiększa 
ilość serotoniny w  przestrzeni synaptycznej. Ma to 
duże znaczenie, gdyż niedobór serotoniny związany 
jest z wolniejszym przenoszeniem impulsów w ukła-
dzie nerwowym. Takie spowolnienie negatywnie 
wpływa na funkcjonowanie całego jelitowego układu 
nerwowego.

Czego możemy spodziewać się po zastosowaniu 
Regulobonu, Gastrobonisolu i Depribonu? 
1.  Łagodzą objawy zespołu jelita drażliwego. 
2.  Zmniejszają ilość zaparć, wzdęć, bólów brzucha. 
3.  Redukują częstotliwość i  nasilenie występowania 

nastrojów depresyjnych (zwłaszcza tych, które 
pojawiają się w okresie jesienno-zimowym).

4.  Bóle głowy powinny stać się rzadsze i mniej na-
silone. 

Okres, po którym możemy oczekiwać rezultatów to 
4-6 tygodni przyjmowania wyżej wymienionych pre-
paratów. 

Jelitowy mózg
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Regulobon
Łagodzi zaparcia, wspo-
maga odchudzanie, 
dostarcza probiotyków 
i prebiotyków.*



Absolutnie
innowacyjna formuła:
• odmładzająca
•  zwiększająca elastyczność skóry
• redukująca zmarszczki
• rozjaśniająca przebarwienia
•  naturalnie chroniąca przed 

promieniami UV

Nowości z linii
Telomer System Bell Visage

• Balsam do ciała
• Krem pod oczy

• Krem do rąk
• Serum do szyi i dekoltu

Już czas,
żebyś

    cofnęła czas

SKÓRA MŁODSZA O 10 LAT
W CIĄGU DWÓCH MIESIĘCY

zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsułki doustne

zestaw zawiera 2 kremy oraz kapsułki doustne

Opryszczka

Każdy z nas doświadczył tej nieprzyjemnej 
dolegliwości, która w okresie jesienno-zi-
mowym pojawia się nader często. Wirus 

opryszczki przebywa w  naszym organizmie na 
stałe, ale jego namnażanie zależy od tego na 
ile sprawny mamy układ odpornościowy oraz 
od tego, jaka temperatura panuje wokół. Wirus 
opryszczki znacznie lepiej namnaża się, gdy 
nasze usta są wychłodzone. W przypadku tego 
uciążliwego schorzenia dobrze sprawdzają się 
2 preparaty ziołowe. Pierwszy z  nich to krem 
apteczny Dermobon krem, który zawiera eks-
trakty z kwiatu nagietka, kwiatu rumianku, ziela 
krwawnika, ziela fiołka, liścia babki lancetowa-
tej oraz olejki eteryczne: lawendowy, geraniowy, 
szałwiowy i z drzewa herbacianego. Dobre efekty 
osiągamy również po zastosowaniu innego pro-
duktu o nazwie Apibon krem, ponieważ w jego 
skład wchodzą ekstrakty z  propolisu i  kwiatu 
nagietka, a także olejek z drzewa herbacianego. 
Nawracające opryszczki sugerują spadek 
odporności organizmu i wtedy warto sięgnąć 
po stymulujące odporność preparaty, takie jak 
syrop Immunobon, w  skład którego wchodzi 
wyciąg z  jeżówki purpurowej, a  także ekstrakt 
z kwiatu rumianku, ziele melisy i naturalny miód. 



D ieta DASH (ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension - czyli dieta w  leczeniu i  zapobieganiu  
nadciśnienia) według Amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i  Układu Krwiotwórczego 
normalizuje ciśnienie tętnicze u 78% pacjentów chorych, będących w  I okresie nadciśnienia (tj. takim, 

w  którym ciśnienie tętnicze skurczowe znajduje się w  zakresie 140-159 mm Hg, a  rozkurczowe w  zakresie  
90-99 mm Hg). Jeżeli do diety DASH dodamy jeszcze redukcję spożycia soli, to uzyskamy dalsze obniżenie ci-
śnienia skurczowego o średnio 11,5 mm Hg. 

Na czym polega dieta DASH? Polega ona na spożywaniu określonej liczby dziennych porcji różnych grup 
produktów. Jej głównym celem jest zmniejszenie spożywania soli.

Produkty z  poszczególnych grup można ze sobą dowolnie łączyć. Ilość porcji przewidziano na  
2000 kcal/dzień, można je zmieniać w zależności od potrzeb.

W  przypadku nadciśnienia warto także zastosować preparaty ziołowe, takie jak: krople Cardiobonisol  
(1 łyżeczka 2-3 razy dziennie), suplement diety Cardiobon (1 kapsułka 1-2 razy dziennie) i krople podjęzykowe 
Resveratrol - Esencja wina w kroplach.

Dieta DASH - leczy nadciśnienie

GRUPA 
PRODUKTÓW

LICZBA PORCJI 
DOZWOLONYCH 
W CIĄGU 1 DNIA

WIELKOŚĆ JEDNEJ PORCJI PRZYKŁADY, UWAGI

Zboża, 
produkty 
zbożowe

7-8

1 kromka chleba,  
30 g płatków zbożowych, 
pół kubka gotowanego ryżu, 
makaronu lub płatków zbożowych

Chleb razowy, chleb pita, obwarzanek, płatki 
zbożowe, kasza kukurydziana, płatki owsiane, 
krakersy, niesolone precelki

Warzywa 4-5
1 kubek surowych warzyw 
liściastych, pół kubka gotowanych 
warzyw, 170 g soku warzywnego

Pomidory, ziemniaki, marchew, groszek 
zielony, brokuły, kapusta włoska i czerwona, 
kalafior, szpinak, karczochy, fasola, fasolka 
szparagowa

Owoce 4-5

170 g soku owocowego, 1 średni 
owoc, ćwiartka kubka suszonych 
owoców, pół kubka owoców 
świeżych, mrożonych lub pusz-
kowanych

Morele, banany, daktyle, grejpfruty, winogrona, 
pomarańcze, mango, sok pomarańczowy, 
melony, brzoskwinie, ananasy, suszone śliwki, 
rodzynki, truskawki, mandarynki

Nabiał  
– odtłuszczony, 
niskotłuszczowy

2-3
230 g mleka, 1 kubek jogurtu, 
40 g żółtego sera

Beztłuszczowe lub chude mleko, chudy lub 
odtłuszczony kefir/maślanka, chudy jogurt, 
chudy twaróg, ser żółty

Mięso, drób, ryby 2 lub mniej
90 g gotowanego mięsa, 
drobiu lub ryby

Należy wybierać tylko chude części, odcinać 
widoczny tłuszcz, piec, grillować lub gotować 
zamiast smażyć, z drobiu usuwać skórkę

Orzechy, ziarna, 
nasiona 4-5/tydz.

1/3 kubka lub 40 g orzechów, 
2 łyżki lub 15 g ziaren, pół kubka 
gotowanego, suchego grochu

Migdały, orzechy laskowe, orzeszki ziemne, 
orzechy włoskie, mieszanka owocowa, ziarna 
słonecznika, soczewica, fasola

Tłuszcze, oleje 2-3

1 łyżeczka margaryny, 1 łyżka 
niskotłuszczowego majonezu, 
2 łyżki sosu sałatkowego „light”, 
1 łyżeczka oleju roślinnego

Miękka margaryna, majonez niskotłuszczowy, 
sos do sałatek niskotłuszczowy, oleje roślinne

Słodycze 5/tydz.
1 łyżka cukru, 1 łyżka dżemu 
lub konfitur, 15 g cukierków 
żelowych, 230 g lemoniady

Cukier, dżem, żelki, galaretki owocowe, syrop 
klonowy, landrynki, napoje owocowe, lody, 
sorbety i miód 

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Retinopatia

Retinopatia to uszkodzenie siatkówki oka, 
które może być powodowane przez czyn-
niki, takie jak nadciśnienie, miażdżyca 

oraz cukrzyca. Okuliści w takim przypadku zalecają 
odpowiednią suplementację diety, a w sytuacji dużego 
zaostrzenia objawów zabiegi laseroterapii lub zastrzyki 
do gałki ocznej. Potrzeba suplementacji diety w celu 
ochrony siatkówki oka jest dla okulistów oczywista, co 
jednoznacznie potwierdzają, m.in. prace prof. Jerzego 
Szaflika. Z obserwacji poczynionych w Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza wynika, że w  przypad-
ku problemów ze wzrokiem, dietę warto wzbogacić 
o preparat Oculobon. Zawiera on ekstrakt z owocu 
borówki czarnej oraz witaminy antyoksydacyjne C i E, 
które wpływają pozytywnie na stan siatkówki oka. 
Zmniejszenie stresu oksydacyjnego ma też pozytyw-
ny wpływ na zapobieganie rozwojowi zaćmy. Ekstrakt 
z aksamitki, zawierającej luteinę i zeaksantynę, wcho-
dzący w  skład suplementu diety Oculobon, wpływa 
ochronnie na plamkę żółtą siatkówki oka, zwłaszcza 
w przypadku jej zwyrodnienia związanego z wiekiem 
(AMD).

Oculobon
Preparat wpływa 
pozytywnie na 
stan siatkówki 
oka, dlatego po-
lecany jest oso-
bom, np. chorują-
cym na cukrzycę 
i  nadciśnienie 
oraz pracującym 
przy komputerze. 
Zawiera ekstrakt z aksamitki, będącej źródłem 
luteiny i zeaksantyny, przez co wpływa ochronnie 
na plamkę żółtą siatkówki oka w przypadku jej 
zwyrodnienia związanego z wiekiem (AMD).*

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



Sezon grzewczy to czas, w  którym zaostrzeniu 
ulegają choroby lokalizujące się w drogach od-
dechowych. Dzieci, jak donoszą badania leka-

rzy krakowskich, trzykrotnie częściej zgłaszają się do 
lekarza w okresie, gdy nad miastem unosi się smog. 
Problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy również 
dorosłych, a w szczególności osób starszych, chorują-
cych na astmę oraz POCHP (połączenie przewlekłego 
zapalenia oskrzeli i rozedmy). Czy zioła mogą w jakiś 
sposób przyczynić się do eliminacji szkodliwych na-
stępstw smogu? Odpowiedź brzmi „Tak”. W Centrum 
Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zalecamy w tym przy-
padku w pierwszej kolejności preparat ziołowy leczą-
cy stany zapalne dróg oddechowych, jakim są krople 
Pectobonisol. Ułatwiają one wykrztuszanie zalega-
jącej w  drogach oddechowych wydzieliny i  zapobie-
gają rozwojowi infekcji. Łagodzą także objawy astmy 
oskrzelowej. Drugim preparatem, którego suplemen-
tację zalecamy, zwłaszcza w astmie oskrzelowej, jest 
Alerbon, który zawiera wysokiej jakości olej z nasion 
czarnuszki siewnej. Olej ten stosuje się w suplemen-
tacji osób z alergią wziewną i innymi rodzajami alergii. 
Pył wiszący w powietrzu uszkadza także nasz 
układ immunologiczny, który w przypadku smogu 
działa dużo mniej sprawnie. Dlatego zalecamy w takim 
przypadku preparaty, które wspomagają pracę syste-
mu odpornościowego. Bez wątpienia należy do nich 
syrop Immunobon, w  skład którego wchodzi m.in. 
ekstrakt z  ziela jeżówki purpurowej. Innym prepara-
tem, który wspomaga naszą odporność jest Apibon, 
zawierający w swoim składzie pyłek pszczeli i propolis. 
Poza wspomaganiem naszej odporności składniki te 
przyczyniają się do usunięcia z naszego organi-
zmu metali ciężkich. Pacjentom narażonym na tok-
syczne wyziewy kominów zalecamy także spożywanie 
miodu pszczelego, który również działa odtruwająco, 
a także ułatwia wykrztuszanie. 

Zioła na smog

Immunobon
Suplement diety

Apibon
Suplement diety

Skuteczne 
wspomaganie

układu 
odpornościowego

Skuteczne 
wspomaganie

układu 
odpornościowego

kapsułki doustne

syrop

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

Apibon spożywać 3 razy dziennie po 1 kapsułce.

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



Choroba Hashimoto to autoimmunologiczne za-
palenie tarczycy. Rozpoznajemy je, gdy pacjent 
ma podwyższone miano przeciwciał anty-TPO 

i  anty-TG oraz charakterystyczne zmiany w  miąższu 
tarczycy widoczne w badaniu USG. Konsekwencją tej 
choroby jest zaburzenie funkcji tarczycy i konieczność 
stosowania L-tyroksyny. Potrzeba dostarczania L-ty-
roksyny związana jest z tym, że uszkodzona w czasie 
trwania stanu zapalnego tarczyca nie produkuje wy-
starczającej ilości hormonów. Medycyna nie dysponuje 
odpowiednio łagodną formą terapii, która mogłaby tą 
chorobę zatrzymać. Istnieje jednak surowiec zielarski, 
który może zahamować proces autoimmunologiczny. 
Jest nim korzeń piwonii białej. Roślina ta zalecana 
jest do suplementacji diety w przypadku chorób 
autoimmunologicznych. Istnieje na ten temat wiele 
publikacji naukowych dostępnych m.in. w  naukowej 
bazie danych PubMed. W  Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza zalecamy suplementację diety prepa-
ratem Peobon, który używamy w przypadku choroby 
Hashimoto, a także w chorobach reumatoidalnych, np. 
RZS i  innych chorób autoim-
munologicznych. 

Choroba 
Hashimoto 
– nadzieja w 
suplementacji 
diety Prostatobon

Suplement diety
kapsułki doustne

Zadbaj o to,
aby nie musiał 
ciągle wstawać 

w nocy!

Prostatobon spożywać
2-3 x dziennie po 1 kapsułce.

Zawiera: ekstrakt z owoców 
palmy sabal i z korzenia pokrzywy

Wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie gruczołu 
krokowego. Pomocny jest 
w utrzymaniu witalności 

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

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

Peobon 
Suplement diety

Zawiera ekstrakt  
z korzenia piwonii białej 
i zestaw prozdrowotnych 
mikroelementów
(2 x dz. po 2 kapsułki).*



Zioła Ojca Grzegorza

NEFROBONISAN
na nerki i drogi moczowe*

GASTROBONISAN
wspomaga trawienie, łagodzi podrażnienia*

CARDIOBONISAN
na serce i układ krążenia*

PULMOBONISAN
na kaszel i przeziębienie*

ORGANICKRZEM
wzmacnia kości, odżywia skórę*

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
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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
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RZS
Reumatoidalne zapalenie stawów to cho-

roba, która wymaga nie tylko właściwej tera-
pii, ale i suplementacji diety. W Centrum Zio-
łolecznictwa Ojca Grzegorza rekomendujemy 
w  tym schorzeniu suplementację preparatem 
Peobon, zawierającym ekstrakt z korzenia pi-
wonii białej, która według publikacji naukowych 
hamuje proces autoimmunologiczny toczący 
się w  organizmie. W  przypadku wszystkich 
chorób zapalnych, zwłaszcza chorób reuma-
toidalnych, pacjenci wymagają także dostar-
czania antyoksydantów, najlepiej pochodzenia 
naturalnego. Ich bogaty zestaw znajduje się 
m.in. w  preparacie Vitalbon. Suplementacja 
Vitalbonem w  przypadku RZS jest zalecana 
z uwagi na zawartość ekstraktu z korzenia tar-
czycy bajkalskiej o szerokim spektrum działań 
prozdrowotnych. Tarczyca bajkalska jest zale-
cana m.in. w  przypadku schorzeń zapalnych 
toczących się w  stawach. Trzecim suplemen-
tem diety, który polecamy w  przypadku RZS 
jest Artrobon. Preparat ten, ze względu na 
zawartość glukozaminy i  ekstraktu z  korzenia 
hakorośli, wspomaga utrzymanie prawidłowe-
go stanu chrząstek stawowych.

Warzywa 
otwierające mózg 

W  terapii zaburzeń ukrwienia mózgu 
stosuje się przeróżne leki syntetyczne, a  tak-
że zioła. Na czoło wysuwa się tutaj ekstrakt 
z  liści miłorzębu japońskiego, ale na poprawę 
ukrwienia mózgu mogą wpływać także nie-
które warzywa. Częste spożywanie warzyw, 
takich jak seler, kapusta, szpinak, sałata czy 
buraki ćwikłowe, stymuluje wytwarzanie w na-
czyniach krwionośnych tlenku azotu NO, który 
powoduje ich rozszerzanie. To ten sam zwią-
zek chemiczny, który pojawia się w  naczy-
niach krwionośnych po zażyciu nitrogliceryny. 
Do roślin, które poprawiają ukrwienie mózgu, 
a co za tym idzie pamięć i koncentrację, nale-
żą przede wszystkim wspomniany już ekstrakt 
z  miłorzębu japońskiego, a  także ekstrakt ze 
skórek winogron. W  Centrum Ziołolecznictwa 
Ojca Grzegorza w celu poprawy ukrwienia mó-
zgu stosujemy suplementację diety preparatem 
Memobon (1 kapsułka 1 x dziennie) oraz kro-
plami podjęzykowymi Resveratrol – esencja 
wina w kroplach (8-10 kropli 2 x dziennie).



Zespół przewlekłego 
zmęczenia 

Zespół przewlekłego zmęczenia to niedy-
spozycja, która jest nieco podobna do opisanej 
w  tym numerze kwartalnika fibromialgii, jed-
nakże w  tym przypadku odczuwamy znacznie 
bardziej nasilone objawy zmęczenia. Może też 
pojawiać się stan podgorączkowy, powiększe-
nie węzłów chłonnych i bóle gardła. Osoba, 
którą dotyka to schorzenie, cierpi na wędru-
jące bóle stawowe, ale w przeciwieństwie do 
fibromialgii, nie ma na ciele typowych punktów 
tkliwych. Suplementacja w zespole przewlekłe-
go zmęczenia opiera się na 3 różnych prepara-
tach. Vitalbon, zawierający ekstrakt z korze-
nia tarczycy bajkalskiej, który „dodaje energii”. 
Pierwsze efekty stosowania widoczne są po  
2 tygodniach, a  pełny efekt po 2 miesią-
cach. Kolejny rekomendowany produkt to  
Activbon, który stanowi połączenie ekstrak-
tów z owoców guarany i z korzenia żeń-szenia. 
Stosujemy go, zarówno w zespole przewlekłe-
go zmęczenia, jak i w meteopatii. Chociaż nie 
podnosi ciśnienia tętniczego, to jednak osoby, 
które cierpią na niskie ciśnienie, czują się po 
nim dużo lepiej. Activbon stosowany jest tak-
że u osób, które muszą pracować intelektual-
nie. Trzecim preparatem, który warto rozwa-
żyć w  zespole przewlekłego zmęczenia, jest  
Depribon.

Masz problem 
z cholesterolem?

Ze względu na zawartość liścia karczocha 
Lipobon wspomaga utrzymanie 

prawidłowego poziomu cholesterolu 
w surowicy krwi, a także prawidłowe

trawienie oraz funkcjonowanie wątroby 
i dróg żółciowych.*

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

i chroni przed utlenianiem lipidów.*

Lipobon
Suplement diety

kapsułki doustne

Koenzym Q10
Suplement diety witaminy Ojca Grzegorza

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



Nowotwory 
w ofensywie 

Jak wynika z raportu WHO w ciągu najbliższych 
20 lat liczba nowych zachorowań na nowotwory 
na świecie wzrośnie do 22 mln na rok, a śmier-

telność do 13 mln. W  2012 z  powodu nowotworów 
umarło 8,2 mln pacjentów. Naukowcy szacują, że 
w 2032 będzie to 13 mln. Naukowcy apelują o zaan-
gażowanie rządów w profilaktykę przeciwnowotworo-
wą. Czas nagli, a ilość nowotworów wzrasta, dlatego 
należy bezwzględnie rozpocząć działanie i  określić, 
jak w sposób naturalny wpłynąć na zapobieganie po-
wstawaniu chorób nowotworowych. Instytut Żywności 
i Żywienia określił w publikacji „Nowotwory złośliwe. 
Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania?” (Wyd. PZWL) 
najważniejsze czynniki żywieniowe zmniejszające ry-
zyko rozwoju nowotworów złośliwych. Dominują wśród 
nich produkty spożywcze pochodzenia roślinnego. 
Opierając się na tej i  innych publikacjach, zalecamy 
pacjentom w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza 
suplementację diety różnymi substancjami pochodze-
nia roślinnego, takimi jak ekstrakt z czarnej huby (bły-
skoporek podkorowy), odwar z ziela skrzypu polnego, 
ekstrakt z  borowików (bogaty w  selen), ekstrakty 
z owoców aronii i z liści zielonej herbaty, a także olej 
z nasion czarnuszki siewnej. Dodatkowo warto spoży-
wać produkty pszczele wspomagające odporność or-
ganizmu, takie jak miód, pyłek pszczeli i propolis. Do 
suplementacji diety u osób chorych na nowotwór lub 
nim zagrożonych sugerujemy preparaty Bofonginn, 
Alerbon i Apibon. Rekomendu-
jemy również jednocześnie krople 
ziołowe Nefrobonisol, które 
skutecznie wspomagają detok-
sykację organizmu. Bardzo dobre 
efekty przynosi także stosowanie 
suplementu diety Resveratrol 
oraz kapsułek Vitalbon działa-
jących silnie antyoksydacyjnie. 
Zalecamy także pacjentom pozo-
stanie pod kontrolą lekarza, który 
będzie prowadził własne leczenie 
i profilaktykę.

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



Dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia medycznego

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

Spożywać 2 x dziennie po 2 łyżeczki przez 7 dni,
następnie zrobić 7 dni przerwy i ponownie spożywać
7 dni (dzieci poniżej 7 roku życia 2 x dz. 1 łyżeczkę)

Pomocny 
w zakażeniach 
lamblią jelitową, 
tasiemcem, 
owsikiem ludzkim 
i glistą ludzką*

Vernikabon
syrop miodowo-ziołowy

Bezpieczne i naturalne 
wsparcie w walce 

z pasożytami jelitowymi
dla całej rodziny.Jeżeli komuś wydaje się, że problem depre-

sji jest wymysłem psychiatrów XX wieku, jest 
w błędzie. Już w XIII w. wielki filozof, jakim bez 

wątpienia był św. Tomasz z Akwinu, w swoim epoko-
wym dziele Summa theologica, pouczał, w jaki sposób 
radzić sobie ze smutkiem. 
•  Pierwszym sposobem jest sprawianie sobie przy-

jemności. Świętemu chodziło o przyjemności ciała, 
a konkretnie o to, aby „wino rozweselało serce”. 

•  Drugą zasadą, której hołdował wielki filozof było to, 
aby nie gromadzić w  sobie negatywnych emocji, 
a wyrzucać je z siebie poprzez krzyk i płacz. 

•  Kolejnym, trzecim elementem „psychoterapii”, miało 
być podzielenie się swoim bólem z przyjacielem. 

•  Czwarty to kontemplowanie prawdy poprzez obco-
wanie z przyrodą, utworem muzycznym lub innym 
dziełem sztuki. 

•  Piąty element terapii duszy to kąpiel i sen. 
Pamiętać należy o tym, że filozofia świętego Tomasza 
z Akwinu stoi w sprzeczności z filozofią Kartezjusza. 
Paradygmat kartezjański jest jeszcze, niestety często, 
podstawą działania niektórych lekarzy. Przypomnijmy, 
iż chodzi o pogląd, że człowiek jest maszyną, w której 
można wymienić jakiś element, a wtedy będzie ona 
funkcjonować prawidłowo. Święty Tomasz miał jednak 
inne spojrzenie na człowieka. Uważał, że człowiek to 
istota psycho-fizyczno-duchowa i działanie na który-
kolwiek z  tych trzech elementów może wpływać na 
inne. Dlatego, co każdy doskonale wie, gorąca i przy-
jemna kąpiel jest w stanie nas zrelaksować psychicz-
nie. W  okresie jesienno-zimowym 
mamy zbyt rzadko możliwość ob-
cowania ze światłem słonecznym 
i w takich sytuacjach można stoso-
wać preparaty zawierające ekstrakt 
z ziela dziurawca, który wspomaga 
utrzymanie pogodnego nastroju, 
a nawet leczenie objawów depresji. 

Leczenie 
chandry/depresji 
według świętego 
Tomasza z Akwinu



- skuteczne odchudzanieSystemfitfit

Adipobonisan
Zmniejsza apetyt 
poprzez zwalnianie  
wchłanialności 
węglowodanów

Chitobon
Pęcznieje w żołądku 
i przez to zmniejsza 
ilość spożywanych 
pokarmów

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

Adipobon mono
Przyspiesza spalanie
tkanki tłuszczowej
zwłaszcza w czasie 
ćwiczeń

Regulobon

O lej z  czarnuszki siewnej zyskuje w  ostatnich 
latach coraz większą popularność. Stosuje 
się go najczęściej pod postacią kapsułek za-

wierających 500 mg oleju. Standaryzacja na zawar-
tość ciał czynnych oraz kapsułkowanie gwarantują 
wysoką jakość. Olej, który sprzedaje się w butelkach, 
szybko paruje i  traci swoje własności. W  Centrum 
Ziołolecznictwa rekomendujemy zatem suplementację 
diety preparatem Alerbon, który zawiera przebadany 
olej z  nasion czarnuszki siewnej zamknięty w  kap-
sułkach. Przeprowadzono kilka badań naukowych, 
które potwierdziły skuteczność suplementacji olejem 
z  czarnuszki u  osób chorych na astmę oskrzelową. 
W  jednym z  nich wykazano, że już w  ciągu pierw-
szego tygodnia stosowania zmniejszył się świszczący 
oddech, a  w  dłuższej perspektywie zaobserwowa-
no, że częstotliwość napadów astmy jest mniejsza. 
Można było także obniżyć dawkowanie wziewnych 
kortykosteroidów i  innych leków stosowanych w  le-
czeniu astmy. Po 3 miesiącach zażywania 
czarnuszki wykonano u  pacjentów badanie 
czynnościowe płuc (PFT). Wyniki uległy nor-
malizacji. Efekty są bardzo obiecujące, wadą była 

niestety mała grupa badanych pacjentów – tylko 29. 
Kolejne testy oleju z  nasion czarnuszki objęły 152 
pacjentów, którzy cierpieli na katar alergiczny, astmę 
oskrzelową oraz egzemę atopową. 112 osób stanowiły 
dzieci w wieku od 6-17 lat, reszta to pacjenci dorośli. 
Szczególnie dobre efekty uzyskano u  dzieci: 
u 80 % z nich zmniejszył się katar sienny, zła-
godzeniu uległy objawy astmy. 
*  (Opracowano na podstawie Nigella sativa L. – związ-

ki czynne, aktywność biologiczna; Herba Polonica, 
2009, 55(1)).

Czarnuszka 
- badania skuteczności*

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki



- skuteczne odchudzanieSystemfitfit

Adipobonisan
Zmniejsza apetyt 
poprzez zwalnianie  
wchłanialności 
węglowodanów

Chitobon
Pęcznieje w żołądku 
i przez to zmniejsza 
ilość spożywanych 
pokarmów

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

Adipobon mono
Przyspiesza spalanie
tkanki tłuszczowej
zwłaszcza w czasie 
ćwiczeń

Regulobon

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 ®®®

Z ioła są skutecznym narzędziem w leczeniu bez-
senności. Najlepiej nadają się do tego preparaty 
ziołowe w  postaci alkoholowych ekstraktów, 

w których pojawia się połączenie nalewki z korzenia 
kozłka oraz nalewki z szyszek chmielu. Jeżeli do na-
lewki kozłkowej dodamy nalewkę z chmielu, wtedy siła 
działania kozłka jest 8-krotnie większa, co udowodniła 
w swoich badaniach prof. Irena Matławska. Dlaczego 
najlepiej do leczenia bezsenności nadają się produk-
ty zawierające alkohol? Lek w  takiej formie najlepiej 
wchłania się do naszego organizmu poprzez śluzówki 
jamy ustnej. Efekt jego działania osiągany jest po 5-10 
minutach. Tak podany lek nasenny spełnia kryterium 
idealnego leku nasennego - szybko się wchłania i nie 
kumuluje się w organizmie. Zioła skutecznie indukują 
sen, ale na szczęście działają krótkotrwale - niespeł-
na 2 godziny. Wystarczy to do wywołania snu, który 
potem biegnie swoim rytmem, a  to jest bardzo ko-
rzystne dla pacjenta. Po drugie, tak podany lek nie 
wywołuje uzależnienia, ponieważ działa krótkotrwale. 
Rano pacjent budzi się wypoczęty, czego nie można 
powiedzieć o osobie, która stosuje leki nasenne z gru-
py benzodiazepin. W  Centrum Ziołolecznictwa Ojca 
Grzegorza w przypadku bezsenności zalecamy 2 ły-
żeczki kropli Nerwobonisol zmieszane z 4 łyżeczka-
mi wody bezpośrednio przed snem. Takie połączenie 
łatwo się wchłania. Jeżeli pacjent wybudzi się w nocy 
może spokojnie przyjąć następną porcję leku.

Jak skutecznie 
leczyć 
bezsenność?



F ibromialgia jest chorobą o  nieznanej etiologii, 
która dotyka 8 razy częściej kobiety. Szacu-
je się, że cierpi na nią 2-4% społeczeństwa. 

Szczyt występowania tego schorzenia to 35-55 lat. 
Jej przyczyna jest co prawda nieznana, jednakże 
występowanie dolegliwości związane jest ze stresem 
psychicznym. Odkryto, że w  przypadku fibromialgii 
dochodzi do zaburzeń przewodnictwa nerwowego 
w  synapsach (połączenia nerwów), w  których sub-
stancją przewodzącą jest serotonina. Dolegliwości 
związane z fibromialgią to przede wszystkim ból, który 
może lokalizować się w  całym ciele, ale istnieją też 
typowe miejsca, w których pacjenci odczuwają bole-
sność uciskową (punkty tkliwe). 

Przy rozpoznaniu fibromialgii znaczenie ma także, 
jak dużych partii ciała dotyczą dolegliwości. Jednakże 
fibromialgia to nie tylko 
ból, to także zaburze-
nia snu, zmęczenie, 
uczucie sztywności 
ciała, zaburzenia de-
presyjne. Rozpoznając 
fibromialgię musimy 
wpierw wykluczyć inne 
schorzenia stawów 
i  mięśni. Fibromialgia 
jest bardzo holistyczną 
dolegliwością, zarów-
no co do objawów, jak 
i  co do postępowania 
terapeutycznego. Pod-

stawowym sposobem postępowania w  przypadku 
tych dolegliwości są różnego rodzaju techniki terapii 
manualnej oraz refleksoterapii. W Centrum Ziołolecz-
nictwa stosujemy te metody zawsze w  fibromialgii. 
Czasami jest to postępowanie wystarczające, a cza-
sami trzeba także zastosować preparaty ziołowe. 
Dobrym rozwiązaniem jest wówczas suplementacja 
dwoma preparatami. Pierwszy to Depribon, który 
zawiera m.in. ekstrakt z  ziela dziurawca. Dziurawiec 
powoduje, że przewodnictwo w wyżej wymienionych 
synapsach, gdzie substancją działającą jest serotoni-
na, jest sprawniejsze, co ma przełożenie zarówno na 
łagodzenie dolegliwości bólowych, jak i na utrzymanie 
prawidłowego nastroju. Drugim preparatem, którego 
stosowanie należałoby rozważyć jest Vitalbon. Za-
wiera on w swoim składzie m.in. ekstrakt z korzenia 
tarczycy bajkalskiej, który ma bardzo szerokie spek-
trum działania, między innymi dodaje „energii życio-
wej”. W  przypadku fibromialgii duże znaczenie ma 
także psychoterapia.

Fibromialgia

Preparaty ziołowe Ojca Grzegorza Sroki
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Kremy Apteczne Ojca Grzegorza
skuteczność naturalnych składników ziołowych

Apibon krem
Do pielęgnacji skóry w żylakach,

pajączkach i hemoroidach
Do pielęgnacji w zmianach ropnych

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

podrażnieniach i stanach zapalnych

 Dermobon  kremVenobon krem



16 stycznia 2018 roku mija 102 rocznica 
urodzin profesora Aleksandra Ożarow-
skiego. Profesor Ożarowski należał bez 

wątpienia do najwybitniejszych luminarzy wiedzy 
fitoterapeutycznej. Bywał on stałym gościem Ojca 
Grzegorza Sroki, średnio raz w  roku przyjeżdżał na 
miesięczny pobyt w Klasztorze Rychwałdzkim i wtedy 
to mieliśmy możliwość obcowania z tym wielkim umy-
słem. Prof. Ożarowski, jak każdy geniusz, poruszał się 
swobodnie w  różnych aspektach wiedzy medycznej, 
z których skrzętnie korzystali Ojciec Grzegorz i  leka-
rze, którzy z nim współpracowali. Pamiętam kilka jego 
złotych myśli i przepisów. Jednym z nich była recep-
tura, według której wytwarza się obecnie mieszankę 
ziołową OrganicKrzem. Prof. Ożarowski stworzył 
tą recepturę na potrzeby pacjentów, u  których z  ra-
cji sędziwego wieku nie dochodziło do wrastania się 
implantów stomatologicznych w  szczękę. Mieszanka 
ta (którą należy nie parzyć, a  gotować przez 20-30 
minut, aby wydobyć z  niej maksymalną ilość krze-
mu) spowodowała, że proces wrastania implantów 
stomatologicznych zaczął się dokonywać. Wysoka 
zawartość krzemionki (dwutlenku krzemu) w odwarze 
powodowała namnażanie się włókien kolagenowych 
(tak działa krzem). Pojawił się wtedy również „ubocz-
ny” efekt takiej suplementacji. Włókna kolagenowe 
namnażały się w całym organizmie, również w skórze. 
Po kilku miesiącach stosowania skóra osób, które piły 

odwary, była bardziej elastyczna i wyglądała młodziej. 
Do tej pory w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza 
stosujemy w  celu suplementacji diety OrganicKrzem 
u osób z osteoporozą, w celu poprawy wyglądu skóry 
i włosów oraz u  osób zagrożonych chorobami nero-
degradacyjnymi. Powodowane jest to tym, że krzem 
sprzyja usuwaniu z  organizmu glinu, który prawdo-
podobnie sprzyja powstawaniu tych chorób. Prof. 
Ożarowski prowadził szeroko zakrojone, wieloletnie 
badania nad przeciwnowotworowym działaniem czar-
nej huby. Stworzył nawet preparat z ekstraktem z tego 
surowca. Wykorzystywał go w  terapii. Do tej pory 
dysponujemy historiami chorób pacjentów przez nie-
go leczonych i wyleczonych, właśnie za pomocą tego 
grzyba. W  Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza 
na podstawie prac badawczych prof. Ożarowskiego 
i  innych doniesień naukowych, stworzono preparat 
Bofonginn kompleks zawierający ekstrakt i odwar 
z  czarnej huby, a  także inne substancje o  działaniu 
prozdrowotnym, takie jak odwar z ziela skrzypu, miód 
oraz ekstrakty z borowików (najlepszego naturalnego 
źródła selenu), z owoców aronii, z liści zielonej herba-
ty, ze skórek winogron.

Ciąg dalszy na temat prac prof. Ożarowskiego w na-
stępnym numerze Zioła dla Zdrowia.

Profesor 
Aleksander Ożarowski 
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Mam początki cukrzycy. Czy zioła mogą mi pomóc?
Zioła używane są tradycyjnie w celu utrzymania wła-
ściwego poziomu glukozy w  surowicy krwi. Ich rola 
polega przede wszystkim na tym, aby zmniejszyć 
szybkość wchłaniania się węglowodanów w  jelitach, 
uwrażliwienia tkanek obwodowych na działanie insu-
liny oraz stymulację trzustki do jej wydzielania. Dlate-
go w  terapii lepiej sprawdzają się mieszanki ziołowe 
surowców o  różnym mechanizmie działania. W  celu 
utrzymania prawidłowego poziomu glukozy w  suro-
wicy krwi zalecamy suplementację diety preparatem 
Glukobonisam (2-3 x dziennie napar z 1 saszetki). 

Jak uchronić się przed kamicą nerkową? 
Jeżeli ktoś doświadczył ataku kolki nerkowej to może 
spodziewać się tego, iż problem ten dotknie go po-
nownie. Dlatego warto stosować profilaktykę kamicy 
nerkowej. W naszym centrum zalecamy w takich sytu-
acjach krople Nefrobonisol (1 x dziennie 2 łyżeczki + 
2 szklanki wody). Krople te poza tym, że mogą zmniej-
szyć prawdopodobieństwo nawrotów kamicy, działają 
także przeciwzapalnie na drogi moczowe i  eliminują 
z ich światła bakterie. Warto wspomóc je dodatkowo 
suplementacją diety preparatem Urobon (2 kapsułki 
1 x dziennie). W sytuacji zaostrzenia dolegliwości lub 
infekcji dróg moczowych zwiększamy dzienną porcję 
Nefrobonisolu do 3 x 2 łyżeczki a Urobonu (do 2 kap-
sułek 3 x dziennie). 

Proszę o podanie zaleceń w przypadku zwyrodnie-
nia kolan.
Najważniejszym elementem terapii jest leczenie me-
todami terapii manualnej oraz akupunktura. Efekty 
takich działań pojawiają się najcześciej już po pierw-
szej wizycie. U  pacjentów takich zalecamy także 
suplementację diety Artrobonem. Ze względu na 
zawartość glukozaminy oraz korzenia hakorośli pre-
parat polecany jest jako uzupełnienie codziennej diety 
w składniki wspomagające utrzymanie prawidłowego 
funkcjonowania stawów obwodowych i  kręgosłupa. 
Ekstrakt z korzenia hakorośli wspomaga także proces 
trawienia. Zewnętrznie sugerujemy smarowanie skó-
ry jednym z  3 produktów: Balsamem kręgowym  

O. Grzegorza, Reumobonisolem, ale czasem kre-
mem Mumio.

Od lat lekarz przepisuje mi statyny na obniżenie po-
ziomu cholesterolu. Ostatnio w prasie pojawiły się 
doniesienia, że można je zastąpić ziołami?
Czy zioła mogą zastąpić statyny? Przy niewielkim 
podniesieniu poziomu choresterolu możemy się o  to 
pokusić jednak, jako że statyny są standardem lecze-
nia w wielu schorzeniach, lekarze raczej nie odważą 
się odstawić tych kontrowersyjnych leków. Zatem 
w  naszym centrum polecamy pacjentom łączenie 
statyn i  preparatów ziołowych. Może to skutkować 
tym, że ilość zażywanych leków syntetycznych będzie 
niższa, a przez to ewentualne działania niepożądane 
będą rzadsze. W sytuacji potrzeby redukcji cholestero-
lu zalecamy suplementację diety preparatem Lipobon 
(2-3 x dziennie 1 kapsułka). 

Mój mąż ma zdiagnozowane powiększenie prostaty. 
Czy istnieją zioła, które złagodzą jego dolegliwości 
z tym związane?
Prawdopodobieństwo powiększenia prostaty u  męż-
czyzn z  wiekiem znacznie wzrasta. Najlepiej spraw-
dzającym się zestawieniem w przypadku problemów 
z prostatą jest połączenie ekstraktu z owoców palmy 
sabal z  korzeniem pokrzywy. W  naszym Centrum 
Ziołolecznictwa zalecamy w przypadku powiększenia 
prostaty suplementację diety preparatem Prostato-
bon (2-3 x dziennie 1 kapsułka).

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

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

Wspomaga żyły, 
zapobiega pajączkom 

naczyniowym

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

Niskie ciśnienie, zespół 
przewlekłego zmęczenia

Activbon + Vitalbon
+ Koenzym Q10 O. Grzegorza

Na cholesterol Lipobon + Koenzym Q10
+ Resveratrol krople
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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
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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
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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
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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


