
Kremy, maści i mydła  

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

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

2. MAŚĆ ŻYWORÓDKA Z ALOESEM - maść przeznaczona do 

pielęgnacji skóry suchej i normalnej. Żyworódka wykazuje działanie 
antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne i regenerujące 

naskórek. Substancje odżywcze zawarte w aloesie głęboko nawilżają i 
odżywiają skórę. Maść żyworódka z aloesem zaleca się do stosowania 
przy łuszczycy, popękanym i zrogowaciałym naskórku, a także przy 

poparzeniach i odleżynach. Skutecznie przyspiesza proces odnowy 
naskórka, stabilizuje gospodarkę hydrolipidową skóry, przywraca jej 

elastyczność i odpowiednie nawilżenie. 

3. MAŚĆ NAGIETEK - Maść doskonale wspiera codzienną pielęgnacje 

urody. Przynosi natychmiastową ulgę i poprawia kondycję skóry, 
łagodzi świąd, likwiduje zaczerwienienia, wygładza i rozjaśnia 
naskórek. Nagietek wykazuje działanie łagodzące, szczególnie 

wskazany dla skóry wrażliwej i delikatniej zwłaszcza u niemowląt i 
dzieci. Stosowany zewnętrznie jest niezwykle skuteczny we wszystkich 
stanach zapalnych skóry, regeneruje skórę, jest pomocny w walce z 

trądzikiem, rozstępami oraz łuszczącą się i spękaną skórą. Polecany 
także przy odleżynach i odmrożeniach. 

4. POMADA FRANCISZKAŃSKA - Preparat przeznaczony do mycia i 

przemywania ciała, w tym twarzy i skóry głowy, równocześnie 

wspomaga ochronę skóry przed drobnoustrojami, w tym 
najpowszechniejszymi odpowiedzialnymi za powstawanie różnych 
rodzajów grzybic. Ponadto łagodzi symptomy i wspomaga proces 

likwidacji egzemy i łuszczycy. Ma działanie przeciwbakteryjne i 
przeciwgrzybiczne, poprawia ukrwienie skóry, regeneruje i odżywia. 

5. POMADA O. GRZEGORZA – Przeznaczona jest do mycia skóry w 

trądziku pospolitym, wyprysku alergicznym i niealergicznym, 
łojotokowym zapaleniu skóry, łupieżu łojotokowym, pęcherzycy 

łojotokowej, łuszczycy i rybiej łusce 
Polecana jest dla osób z przetłuszczającą się skórą 

6. KREM KAPUCYŃSKI - Stanowi idealne rozwiązanie dla skóry szarej, 

zmęczonej i osłabionej. Zawartość Balsamu Kapucyńskiego - preparatu 

złożonego z ziół i żywic sprawia, że krem łagodzi podrażnienia, 
przyśpiesza naturalne procesy regeneracji naskórka poprawiając 
ogólny stan skóry. 

7. MYDŁO KAPUCYŃSKIE - Mydło na bazie naturalnych składników: 

wiór roślinnych i propolisu, z dodatkiem balsamu kapucyńskiego - 

wyciągu z ziół i żywic. Doskonałe do każdego rodzaju skóry. Delikatnie 
myjąc łagodzi podrażnienia i wspomaga proces regeneracji naskórka. 
Przywraca skórze zdrowy koloryt i blask. 



8. ŻEL KAPUCYŃSKI EXTRA - łagodzi podrażnienia i wypryski, 

przyspiesza naturalne procesy regeneracji naskórka, wygładza 
popękaną skórę, łagodzi miejsca po ukąszeniach owadów. 

9. VENOBON - 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). 

10. APIBON - Krem przeznaczony jest do pielęgnacji  u osób z  ropnymi 

chorobami skóry, grzybicą, opryszczką, zajadami, półpaścem, 
wypryskiem alergicznym i niealergicznym, trądzikiem pospolitym, 

pękaniem pięt. 
11. DERMOBON - 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. 
 

 

Herbaty i zioła 

 
1. 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.  

2. HERBATKA ZIOŁOWA OBNIŻAJĄCA CIŚNIENIE - Herbatka 

polecana jako uzupełnienie codziennej diety w składniki 

wspomagające utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego. 

3. HERBATKA ZIOŁOWA HOMEOSTASIS – wprowadza 

równowagę kwasowo – zasadową w organizmie 

4. HERBATKA ZIOŁOWA NA WĄTROBĘ I PRZEWODY 

ŻÓŁCIOWE  

5. HERBATKA ZIOŁOWA NA PODWYŻSZONY CHOLESTEROL 

I TRÓJGLICERYDY - Herbatka polecana jako uzupełnienie 

codziennej diety w składniki, które mogą wspomagać utrzymanie 

prawidłowego poziomu cholesterolu i trójglicerydów. 

6. HERBATKA ZIOŁOWA WZMACNIAJĄCA SIŁY WITALNE 

ORGANIZMU - Składniki tej mieszanki wpływają tonizująco i 

wzmacniająco na organizm, stymulują przemianę materii, niwelują 

zmęczenie, zwiększają kondycję fizyczną i psychiczną. Mieszanka 
polecana osobom prowadzącym aktywny i wyczerpujący tryb życia, o 



osłabionej wydajności i sprawności myślenia, z cechami złego 

samopoczucia, także w okresie rekonwalescencji. 

7. BORELFIX - Herbata Borelfix może stanowić uzupełnienie kuracji 

stosowanej przy profilaktyce i wspomaganiu leczenia boreliozy. 

8. ZIOŁA DLA DZIECI I NIEMOWLĄT - Łagodzą bóle brzucha, 

wzdęcia, zaparcia. Utrzymują prawidłową florę bakteryjną przewodu 
pokarmowego. Ułatwiają trawienie i poprawiają apetyt. Zwiększają 
odporność organizmu. Mogą być stosowane przez matki karmiące w 

celu zwiększenia pokarmu. 
9. ZIOŁA GASTRYCZNE - Pomocne są: w owrzodzeniu żołądka i 

dwunastnicy, nieżycie i owrzodzeniu jelita grubego, pomocniczo w 
kamicy żółciowej i niedomogach wątroby, w niedoczynności trzustki, 
poprawiają apetyt, likwidują nadkwasotę, ułatwiają wypróżnianie, 

zapobiegają hemoroidom, działają odtruwająco. 
10. ZIOŁA NA CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I SERCA - Zioła 

te pomocne są w leczeniu: niewydolności krążenia, nadciśnienia 
tętniczego, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu pracy serca, nerwicy 
sercowo-naczyniowej, osłabienia mięśnia sercowego. 

11. ZIOŁA NA CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO - Mieszanka 

stosowana jest pomocniczo w leczeniu astmy oskrzelowej, przeziębień, 

grypy, zapalenia płuc i oskrzeli, kaszlu, nadmiernej potliwości, 
ułatwiają oddychanie, zapobiegają przeziębieniom. 

12. ZIOŁA NA ŁAGODNY ROZROST PROSTATY - Polecane są dla 

osób mających trudności w oddawaniu moczu, wywołanego 

gruczolakiem prostaty w I i II stadium oraz w stanach zapalnych dróg 
moczowych. 

13. ZIOŁA NA OTYŁOŚĆ I ZŁĄ PRZEMIANĘ MATERII - 

Poprawiają przemianę materii, zwiększają wydalanie moczu, ułatwiają 
wypróżnianie. Pomocniczo stosowane w otyłości. 

14. ZIOŁA NA PASOŻYTY JELITOWE - Polecane są pomocniczo w 

leczeniu pasożytów jelitowych, kolkach jelitowych, braku apetytu i 

niestrawności. 

15. ZIOŁA NA SCHORZENIA KOBIECE - Regulują układ 

hormonalny, zaburzenia cyklu miesięcznego oraz nadmierne 
krwawienie miesięczne, niepłodność związaną z niedoczynnością ciałka 
żółtego, zwiększony poziom prolaktyny, zaburzenia emocjonalne w 

okresie przedmiesiączkowym i menopauzy. 

16. ZIOŁA NERKOWE - Zioła stosuje się w chorobach kamicy nerkowej 

i dróg moczowych. Działają moczopędnie i usuwają nadmiar 
moczanów, kwasu moczowego w dnie moczanowej. 

17. ZIOŁA PRZECIWCUKRZYCOWE - Obniżają poziom cukru w 

surowicy krwi. Pomocniczo stosowane są w leczeniu stanów 
przedcukrzycowych i cukrzycy. 



18. ZIOŁA PRZECIWNERWICOWE - Pomocne są: w ogólnej nerwicy, 

łagodzą ból głowy, stresy, migreny, zmniejszają ataki padaczki. 
Korzystnie działają na serce, ułatwiają zasypianie, poprawiają 

samopoczucie. Działają uspokajająco. 

19. ZIOŁA PRZECIWREUMATYCZNE - Polecane są pomocniczo w 

leczeniu bólów stawowo-mięśniowych i reumatycznych, choroby 
zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa, zapalenie stawów, dny 
moczanowej, bólów głowy. 

20. ZIOŁA TRAWIENNE - Pomocne są w zaburzeniach trawienia 

spowodowanego nieprawidłowym odpływem żółci lub niedostatecznym 

wydzielaniem soków trawiennych oraz w stanach skurczowych 
żołądka, jelit i dróg żółciowych. 

21. ZIOŁA NA CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO – Pomocne w 

stanach zapalnych nerek i dróg moczowych, kamicy nerkowej oraz 

dnie moczanowej. 
22. ZIOŁA NA CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO – Pomocne w 

zaburzeniach nerwicowych różnego pochodzenia, w bezsenności, jako 
łagodny środek ułatwiający zasypianie oraz w zaburzeniach 
emocjonalnych okresu przekwitania. 

23. ZIOŁA NA CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO – 

Pomocne w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz 

owrzodzenia jelita grubego. 
24. ZIOŁA METABOLICZNE – Pomocne w zaburzeniach przemiany 

materii, zaparciach i otyłości. 
25. ZIOŁA NA CHOROBY OCZU – Pomocne w leczeniu zapalenia 

spojówek, jęczmienia, gradówki, zapalenia brzegów powiek, opryszczki 
rogówki. Łagodzą pieczenie oczu przy nadwrażliwości na kurz, dym, 
pyłki kwiatów.  

 

 

 

Nalewki, toniki, syropy, likiery,  

 
1. BALSAM KAPUCYŃSKI - to naturalny preparat, przygotowywany z 

ziół i żywic, wzmacniający organizm i regulujący pracę układu 
pokarmowego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych. 

2. BALSAM PANEWNICKI - Balsam przeznaczony dla dorosłych, u 

których występują problemy z trawieniem, zaparciami, niestrawnością. 
Składniki Balsamu mogą wspomagać metabolizm, niwelować wzdęcia i 

wspierać pracę wątroby. 
3. LIQUOR PANEWNICKI - Regularne picie nalewki pomaga 

utrzymać wątrobę w dobrej kondycji. Reguluje pracę układu 



trawiennego i przeciwdziała zaparciom, wzdęciom i niestrawności. 

Przynosi ulgę w dolegliwościach żołądka. Powoduje uczucie lekkości i 
sprawności. Należy wypić pół kieliszka po jedzeniu. 

4. ANTYGRYPINUM - Nalewka ziołowo-korzenna sporządzona według 

starej receptury spożywana najczęściej przy występowaniu dolegliwości 

grypowo-przeziębieniowych. 
5. BALSAM JEROZOLIMSKI - Skutecznie zwalcza infekcje wywołane 

przez bakterie i wirusy, stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, 

gardła oraz krtani, zwiększa ogólną odporność organizmu. Działa 
wykrztuśnie, rozkurczowo, bakteriobójczo, przeciwzapalnie, a także 

pobudza wydzielanie śluzu, przez co oczyszcza drogi oddechowe z 
zalegającej wydzieliny.  

6. TONIK ODTRUWAJĄCY – Poprawia pracę układu pokarmowego, 

przydatny w leczeniu wspomagającym problemów pokarmowych 
spowodowanych przemęczeniem fizycznym, umysłowym lub stresem. 

Poprawia proces rozkładu pożywienia intensyfikując wydzielanie 
gruczołowe do przewodu pokarmowego, działa tonizująco na mięśnie 

gładkie przewodu pokarmowego, pomaga w przewlekłych zaparciach. 
Zalecane również w nerwicach lub w sytuacjach silnych przeżyć 
psychicznych.  

7. BEZALKOHOLOWY TONIK WĄTROBOWY - Nalewka posiada 

działanie wspomagające, poprawiając pracę wątroby, może działać 

żółciopędnie i żółciotwórczo. Pomaga usunąć toksyczne substancje z 
organizmu związane np. z nadużywaniem leków lub alkoholu. 
Poprawia proces rozkładu pożywienia, łagodnie wzmagając wydzielanie 

żółci w przewodzie pokarmowym. 

8. PINAPI ZIOŁOWY SYROP WYKRZTUŚNY – Zastosowanie: 

kaszel, stany nieżytowe górnych dróg oddechowych, przeziębienia, 
grypa, ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli. 

9. FRANCISZKAŃSKI SYROP PRAWOŚLAZOWY - Syrop 

prawoślazowy działa powlekająco, osłaniająco, łagodząco. Polecany w 
schorzeniach górnych dróg oddechowych takich jak nieżyt oskrzeli i 

gardła z kaszlem. Syrop zawiera również witaminę C, która działa 
wzmacniająco na organizm. 

10. VERNIKABON – Syrop ziołowo – miodowy wspomagający proces 

trawienia i prawidłową pracę jelit u osób, u których występują 

pasożyty jelit.  
11. IMMUNOBON - wspomaga pracę układu odpornościowego. 
12. ZIOŁOWY BALSAM KRĘGOWY - Balsam przeznaczony jest do 

masażu w stanach bólowych kręgosłupa, stawów, mięśniobólach i 

nerwobólach. 
13. DIGESTIWA – Nalewka orzechowo – ziołowa przeznaczona w 

schorzeniach nieżytowych żołądka, niestrawnościach, braku apetytu, 

wzdęciach, zatruciach pokarmowych. 



14. NALEWKA CZOSNKOWO – ZIOŁOWA „ALLISANA” – 
Działanie: przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe, 
obniżające poziom lipidów, hamujące zlepianie się płytek krwi, 

przedłużające czas krwawienia i czas krzepnięcia krwi, podnoszące 
aktywność fibrynologiczną.  

15. NALEWKA PRZECIWREUMATYCZNA – Działanie: 

przeciwbólowe, przeciwzapalne, rozgrzewające. Wskazania: bóle 
stawów obwodowych i stawów kręgosłupa, bóle mięśniowe i nerwobóle 

towarzyszące schorzeniom reumatycznym i przeziębieniom. 
16. ANGINBON – Aerozol doustny działający łagodząco na błony 

śluzowe jamy ustnej i gardła. Pomocny ponadto w pielęgnacji jamy 
ustnej w bólach gardła, pleśniawkach i w opryszczce. 

 

 

Krople 

 

1. PARAZYT – wspomaga proces trawienia i oczyszczania jelit. Gorzkie 

zioła wzmagają apetyt. 

2. KROPLE GASTRYCZNE – Działają wspomagająco w niestrawności i 

zaburzeniach żołądkowo-jelitowych spowodowanych niedostatecznym 

wydzielaniem soku żołądkowego i żółci, objawiających się zgagą, 
odbijaniem, nudnościami i bólami brzucha. 

3. KROPLE WĄTROBOWE – Wspomagają pracę wątroby, obniżają 

cholesterol, działają korzystnie i ochronnie na wątrobę. Pomocne w 
stanach stłuszczenia wątroby, wzdęciach i jej nieprawidłowego 

funkcjonowania. 

4. KAPILODERM – Zmniejsza swędzenie skóry głowy, likwiduje łupież i 

łojotok powodujący przedwczesne wypadanie włosów, leczy i 
regeneruje mieszki włosowe. Pomocny w leczeniu łuszczycy.  

5. KROPLE PROPOLISOWE – Pomocne w leczeniu przeziębień, kaszlu, 

chrypki, stanów zapalnych gardła i krtani, przewlekłych nieżytów 
górnych dróg oddechowych, zaflegmienia i wrzodów żołądka. 

6. KROPLE DERMATOLOGICZNE - Mają działanie ogólnie 

odtruwające, przeciwzapalne. Pomocne są w leczeniu trądziku 

pospolitego i zmian alergicznych na skórze. 

7. KROPLE GERIATRYCZNE - Krople stosowane są pomocniczo w 

zaburzeniach ukrwienia mózgu, miażdżycy tętnic, chorobie wieńcowej, 
niewydolności krążenia, nadciśnieniu tętniczym. 



8. KROPLE KLASZTORNE - Krople 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. 

9. KROPLE NA ŁAGODNY ROZROST PROSTATY - Pomocne w 

prawidłowym funkcjonowaniu gruczołu krokowego oraz nerek i dróg 
moczowych. 

10. KROPLE NA MIGRENY I BÓLE GŁOWY - Krople łagodzą bóle 

głowy i napady migrenowe, ułatwiają zasypianie, działają 

uspokajająco. 
11. KROPLE NA NADWAGĘ I ZŁĄ PRZEMIANĘ MATERII - 

Pomocne w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, ułatwiają 
wypróżnianie i oczyszczanie organizmu. 

12. KROPLE NA SCHORZENIA KOBIECE - Regulują układ 

hormonalny, zaburzenia cyklu miesięcznego oraz nadmierne 

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

13. KROPLE NA ŻYLAKI - Zalecane są w przewlekłej niewydolności 

żylnej różnego pochodzenia jak obrzęki nóg, kurcze łydek, żylaki 

goleni, hemoroidy, zespół pozakrzepowy, puchnięcie nóg. 

14. KROPLE ODTRUWAJĄCE - Krople 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. 

15. KROPLE PRZECIWCUKRZYCOWE - Krople pomocne w lżejszych 

schorzeniach cukrzycy, niedomogach trzustki i osłabieniu wzroku z 
powodu wadliwej przemiany materii u osób starszych. 

16. KROPLE PRZECIWKO PASOŻYTOM JELITOWYM 

(ROBACZYCOM) - Krople pomocne są przy zwalczaniu robaczyc 

przewodu pokarmowego u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. 

17. KROPLE PRZECIWNERWICOWE - Krople leczące nerwice i 

bezsenność, bóle głowy, tiki, zaburzenia emocjonalne okresu 
przekwitania oraz napięcia przedmiesiączkowego. 

18. KROPLE PRZECIWREUMATYCZNE - Stosowane w bólach 

stawowo-mięśniowych i reumatycznych w przebiegu chorób 
zwyrodnieniowych i zapalnych stawów i kręgosłupa oraz dny 

moczanowej. 



19. KROPLE WYKRZTUŚNE - Pomocne są w ostrych i przewlekłych 

zapaleniach oskrzeli i gardła, chrypce, kaszlu i astmie oskrzelowej. 

 

 

Kapsułki 

 
1. ADIPOBON MONO - Wspomaga odchudzanie i redukcję cellulitu, 

pomocny jest w kontroli masy ciała. Przyczynia się do zmniejszenia 

odkładania tłuszczu w przypadku cellulitu, zmniejsza apetyt. 
2. VENOBON - Pomaga w utrzymaniu prawidłowego krążenia krwi w 

naczyniach żylnych i włosowatych. 
3. VITALBON – Hamuje starzenie się organizmu. Ułatwia obronę 

organizmu przed wolnymi rodnikami, zwłaszcza w obrębie skóry, 
 zmniejszając m.in. skutki nadmiernego opalania się, 
wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej, wspomaga prawidłowe 

trawienie i funkcjonowanie przewodu pokarmowego, 
stymuluje moczopędną i odtruwającą funkcję nerek oraz poprawia 
kondycję włosów, skóry i paznokci, wspomaga odnowę komórkową, 

zwłaszcza w obrębie skóry oraz redukuje przebarwienia wynikłe z 
nadmiernego opalania się (chroni przed promieniowaniem UV). 

4. CARDIOBON - polecany jest,  jako uzupełnienie codziennej diety w 

składniki wspomagające pracę i ukrwienie mięśnia sercowego 

oraz utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi,  wspomaga 
prawidłowe ukrwienie mózgu,  pamięć,  koncentrację oraz prawidłowe 
funkcjonowanie narządu słuchu i równowagi. 

5. LIPOBON - wspomaga utrzymanie prawidłowego poziom cholesterolu 

w surowicy krwi,  a także prawidłowe trawienie 

oraz funkcjonowanie wątroby i dróg żółciowych.  

6. NERWOBON - polecany jest, jako uzupełnienie codziennej diety w 

składniki wspomagające utrzymanie prawidłowego 
stanu emocjonalnego osobom narażonym na stres i mającym problemy 
z zasypianiem. 

7. DEPRIBON - pomaga w zachowaniu dobrego nastroju i 

utrzymania zdrowego snu. 

8. MEMOBON - polecany jest, jako uzupełnienie codziennej diety w 

składniki wspomagające ukrwienie mózgu,  pamięć, koncentrację 

oraz właściwe funkcjonowanie narządu słuchu i równowagi. 

9. ALERBON - polecany, jako uzupełnienie codziennej diety osobom z 

alergią m.in. na pyłki traw, drzew i roztocza kurzu. Wspomaga 
organizm w alergii pokarmowej oraz w innych rodzajach alergii. 



Polecany, jako uzupełnienie codziennej diety u osób z pasożytami 

jelitowymi. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie trzustki. 

10. CHITOBON - polecany, jako uzupełnienie codziennej diety w 

składniki wspomagające odchudzanie. 
Ze względu na zawartość chromu przyczynia się do utrzymania 

prawidłowego poziomu glukozy w surowicy krwi. Zawartość chitosanu 
zmniejsza wchłanianie tłuszczów w przewodzie pokarmowym, co 
przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu w 

surowicy krwi. 

11. GASTROBON - wspomaga proces trawienia, prace jelit i żołądka, co 

zapobiega cofaniu się treści pokarmowej do przełyku, czyli tzw. 
refluksowi żołądkowo-przełykowemu. Ze względu na zawartość liścia 
karczocha przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu 

cholesterolu i innych lipidów we krwi. 

12. HEPATOBON - polecany jest, jako uzupełnienie codziennej diety w 

składniki wspomagające proces trawienia, prawidłową pracę wątroby i 
trzustki oraz neutralizujące szkodliwy wpływ wolnych rodników na 

organizm. 

13. PROSTATOBON - polecany jest,  jako uzupełnienie codziennej 

diety w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie 

gruczołu krokowego oraz prawidłową witalność u mężczyzn. Pomocny 
także w łysieniu typu męskiego (androgennym). 

14. UROBON - pomaga w usuwaniu bakterii chorobotwórczych z układu 

moczowego, szczególnie typu E.coli. Stymuluje wydalniczą i 

odtruwającą funkcję nerek, przez co także pomaga w zachowaniu 
prawidłowej funkcji układu moczowego. 

15. PULMOBON - działa wspierająco na 

naturalną obronę podczas przeziębienia, działa łagodząco na gardło i 
drogi oddechowe a także wspiera naturalne mechanizmy obrony 

organizmu. Zawartość liści babki lancetowatej działa łagodząco na 
gardło i wspiera układ odpornościowy. 

16. APIBON - polecany, jako uzupełnienie codziennej diety w składniki 

wspomagające naturalną odporność organizmu na infekcje bakteryjne, 
wirusowe i grzybicze. Wspomaga prawidłową czynność wątroby, 

żołądka, jelit i gruczołu krokowego oraz prawidłowe ukrwienie mózgu. 
Zalecany jest u osób narażonych na zatrucia substancjami 

chemicznymi, np. dymem tytoniowym. 

17. PEOBON - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 

odpornościowego w tym w zaburzeniach autoimmunologicznych, które 
odpowiadają m.in. za powstanie choroby Hashimoto. Ułatwia 
utrzymanie właściwej pigmentacji skóry i włosów w przypadku 

odbarwień i przebarwień. Pomaga także w ochronie przed stresem 
oksydacyjnym, który występuje m.in. w chorobach zapalnych stawów i 
kręgosłupa. 

18. DERMOBON - wzmacnia i odżywia włosy oraz poprawia wygląd 

skóry i paznokci. Wpływa na właściwą pigmentację skóry i włosów. 



19. OCULOBON - wpływa pozytywnie na stan siatkówki oka, 

dlatego polecany jest do suplementacji 
osobom narażonym na uszkodzenie siatkówki, np. chorującym na 

cukrzycę i nadciśnienie oraz osobom pracującym przy komputerze,  w 
złych warunkach oświetleniowych,  mającym problemy z widzeniem o 

zmierzchu oraz osobom starszym. Zmniejszenie stresu 
oksydacyjnego ma też pozytywny wpływ na 
zapobieganie rozwojowi zaćmy. 

20. ARTROBON - polecany, jako uzupełnienie codziennej diety w 

składniki wspomagające utrzymanie prawidłowego 
funkcjonowania stawów obwodowych i kręgosłupa.  

21. KLIMAKTOBON - polecany jest kobietom w okresie 

klimakterium. Łagodzi uczucie gorąca, nadmierne pocenie się, 
niepokój oraz zwiększoną drażliwość. 

22. BONICHROM - przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu 

glukozy w surowicy krwi. Polecany osobom z nadwagą i 
nadmierną skłonnością do spożywania słodyczy. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


