
1. MAŚĆ MUMIJO – leczy: choroby skórne, opryszczkę, pękanie pięt, bóle 

reumatyczne i nerwobóle, zwyrodnienia, zwichnięcia, stłuczenia, żylaki. 

2. ZIOŁOWY BALSAM KRĘGOWY – przeznaczony jest w stanach bólowych 
kręgosłupa, stawów, w mięśniobólach i nerwobólach. 

3. ZIOŁA NA SCHORZENIA KOBIECE – regulują układ hormonalny, 

podgórze, przysadka mózgowa, jajnik, wyrównują zaburzenia równowagi pomiędzy 

hormonami, działają łagodnie uspokajająco i przeciw skurczowo na mięśniówkę 
gładką. Zastosowanie: zaburzenia cyklu miesięcznego, napięcie 

przedmiesiączkowe, nadmierne krwawienie miesięczne i obrzmienie piersi, 

zaburzenia emocjonalne w okresie przedmiesiączkowym i menopauzy, niepłodność 
związana z niedoczynnością ciałka żółtego, zwiększony poziom prolaktyny. 

4. HERBATKA ZIOŁOWA NATURALNY ANTYBIOTYK – polecana jest przy 

infekcjach wirusowych i bakteryjnych, przy zmianach skórnych, trądzikowatych, 

egzemie, wysypkach. Wspomaga kurację przeciwpasożytniczą. Herbatka ta 
stosowana jest z bardzo dobrym skutkiem przy prostacie, problemach z nerkami, 

grzybicy, paciorkowcach i gronkowcach. 

5. SYROP ZIOŁOWO – MIODOWY VERNIKABON – wspomagający proces 
trawienia i prawidłową pracę jelit u osób, u których występują pasożyty jelitowe. 

6. KAPSUŁKI ZIOŁOWE LIPOBON – wspomaga utrzymanie prawidłowego 

poziomu cholesterolu w surowicy krwi, prawidłowe trawienie, oraz funkcjonowanie 
wątroby i dróg żółciowych. Wspomaga krążenie krwi w naczyniach mózgowych i 

obwodowych. 

7. KAPSUŁKI ZIOŁOWE VENOBON – pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
krążenia krwi w naczyniach żylnych i włosowatych, pomaga w utrzymaniu 

prawidłowego ukrwienia mózgu, co wspomaga pamięć i koncentrację. 

8. SYROP KRZEMOWY ZE STEWIĄ – ma właściwości przyklejania do siebie 

wirusów i niesymbiotycznych organizmów chorobotwórczych, zapewnia 
elastyczność ścianek naczyń krwionośnych, powstrzymuje rozwój arteriosklerozy, 

obniża ilość kwasów tłuszczowych, jest przekaźnikiem energii podtrzymującej 

życie, wzmacnia odporność, włosy, paznokcie i skórę, stymuluje syntezę kolagenu i 
elastyny, wzmacnia kości, stawy, ścięgna i układ trawienny, jest antidotum na 

toksyczne działanie glinu, konieczny w procesie przyswajania 70 pierwiastków w 

organizmie człowieka. 

9. KROPLE GERIATRYCZNE – pomocne są w leczeniu miażdżycy naczyń, 
niewydolności krążenia, choroby wieńcowej, zakrzepów i zastojów żylnych. 

Poprawiają sprawność fizyczną i umysłową u osób starszych. 

10. KROPLE KLASZTORNE – pomocne są w zaburzeniach trawiennych 
spowodowanych nieprawidłowym wydzielaniem żółci lub niedostatecznym 

wydzielaniem soków trawiennych. Pomocne są w leczeniu braku apetytu, stanów 

skurczowych żołądka, jelit i dróg żółciowych. Likwidują zaparcia, ułatwiają 
trawienie. 

11. KROPLE PRZECIWNERWICOWE – pomocne są w leczeniu nerwicy, 

bezsenności, bólów głowy, tików nerwowych. Łagodzą zaburzenia emocjonalne 

okresu przekwitania oraz napięcia przedmiesiączkowego. 
12. KROPLE ODTRUWAJĄCE – skutecznie usuwają szkodliwe substancje z 

organizmu, dlatego polecane są chorym, którzy przez długi czas przyjmowali leki 

chemiczne zwłaszcza antybiotyki i preparaty przeciwnowotworowe. Pomocne są w 
leczeniu chorób stawów takich jak zwyrodnienia, gościec, dna, artretyzm. Pomagają 



w chorobach skóry: łuszczycy, trądziku, egzemie, łysieniu plackowatym, łupieżu, 

liszajom. Przeznaczone są przede wszystkim dla palaczy papierosów oraz 

mieszkańców terenów skażonych ekologicznie. 

13. BALSAM JEROZOLIMSKI – Balsam wykazuje szeroki zakres działania. 
Skutecznie zwalcza infekcje wywołane przez bakterie i wirusy, stany zapalne błony 

śluzowej jamy ustnej, gardła oraz krtani (o różnym stopniu nasilenia). Ten 

znakomity preparat ziołowy działa wykrztuśnie, rozkurczowo, bakteriobójczo, 
przeciwzapalnie, a także pobudza wydzielanie śluzu, przez co oczyszcza drogi 

oddechowe z zalegającej wydzieliny. A jego szczególną zaletą jest zdolność 

zwiększania ogólnej odporności organizmu. Wskazania: stany zapalne ostre i 

przewlekłe dróg oddechowych, zapalenia zatok, kaszel, nieżyt nosa, zapalenie 
oskrzeli i jako środek ogólnie odpornościowy.   

14. BEZALKOHOLOWY TONIK WĄTROBOWY – nalewka posiada 

działanie wspomagające, poprawiając pracę wątroby, może działać żółciopędnie i 
żółciotwórczo. Pomaga usuwać toksyczne substancje z organizmu związane np. z 

nadużywaniem leków lub alkoholu. Poprawia proces rozkładu pożywienia, łagodnie 

wzmagając wydzielanie żółci w przewodzie pokarmowym. 
15. BALSAM KAPUCYŃSKI – www.balsamkapucynski.pl 

  


