
Zamówienia: 

tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30 
tel. kom.: 695-994-193
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Zdrowie, poradniki,
kulinaria

1 (5) /2020

www.religijna.pl
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Prezen
tza zakup

powyżej 
120 zł

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

Tysiąc darów. O sztuce 
codziennego szczęścia

Esprit, 13×20, s. 298, miękka

n
t

Prezen
tdo 

każdego 
zakupu

49,00
69,00 zł

Receptury klasztorne dla duszy i ciała
Kulinarne sekrety kuchni, która przeżywa dziś swój wielki renesans. 
Starodawne receptury na potrawy popularne i najbardziej wyszukane: od 
dań mięsnych po sałatki, od win i nalewek po ciasta i desery! 
Dania na każdą porę roku i dnia, na czas postu i czas świętowania, na Boże 
Narodzenie i Wielkanoc. Są tu także biesiadne pieśni i toasty, anegdota i ga-
węda historyczna, żart i prawdziwa lektura duchowa, ozdobiona perełkami 
sarmackiego humoru i pięknymi ilustracjami. A wszystko to w znakomitym 
opracowaniu Jacka Kowalskiego i Piotra Łysakowskiego.
WYDAWNICTWO AA, DĘBOGÓRA, 17×24, s. 356, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 648666

Herbatka krzemionkowa 
5 saszetek

Duchowa pomoc 
na Niedzielę Słowa Bożego

broszura, 14×20, s. 4

Nowe 
wydanie!
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Znawca roślin leczniczych, od ponad 30 lat popularyzator wiedzy 
z zakresu ziołolecznictwa i apiterapii. 
Autor kilkudziesięciu bestsellerów książkowych oraz ponad 1500 
artykułów prasowych o tej tematyce. 

Zbigniew T. Nowak 
Ekspert w popularnym programie „Pytanie na śniadanie”, 
nadawanym w TVP2.

Książki Zbigniewa T. Nowaka oferujemy Państwu 
na stronach 2-4 naszego katalogu.

Odwiedź na Facebooku stronę „Zdrowie ukryte 
w ziołach według Zbigniewa T. Nowaka”
www.facebook.com/ZbigniewTNowakKsiazki/

Antybiotyki 
z apteki pana Boga
Unikalne i skuteczne receptury 
z babki lancetowatej, bzu czar-
nego, czosnku pospolitego, 
cebuli, chrzanu pospolitego, 
dziewanny, jeżówki purpuro-
wej, lebiodki pospolitej, lipy 
drobnolistnej, macierzanki 
piaskowej, maliny właściwej, 
miodu pszczelego, nagietka le-
karskiego, olejku z drzewa her-
bacianego, propolisu, sosny, 
szałwii lekarskiej i tymianku.  
AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 644880

29,90
39,90 zł

19,90
24,90 zł

Pokrzywa 
przywraca zdrowie
Rzecz o leczniczych zaletach 
pokrzywy, którą stosuje się m.in. 
na oczyszczenie organizmu 
z toksyn i kwasu moczowego, 
anemię, cukrzycę, otyłość, 
reumatyzm, artretyzm, alergię, 
osteoporozę, kamicę nerkową, 
obrzęki stóp, przerost prostaty, 
łysienie, łojotok, trądzik. Z książ-
ki dowiemy się jak przygotować 
zdrowe potrawy i kosmetyki na 
bazie pokrzywy.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 643029
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Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su

per cena!

24,90 zł
14,90

Infekcje u dzieci 
lecz ziołami
Elementarz leczenia dzieci 
ziołami! Zawiera sprawdzone 
receptury na mieszanki ziołowe, 
soki, syropy, miody, nektary 
i inne specjały z zastosowaniem 
leczniczych roślin przeciw takim 
chorobom i dolegliwościom jak: 
grypa, przeziębienie, chrypka, 
zapalenie gardła, angina i za-
palenie migdałków, katar, ból 
ucha, kaszel, zapalenie zatok, 
zapalenie oskrzeli i gorączka.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 208, twarda, 
kolorowe ilustracje

KOD: 758125

29,90
39,90 zł

Mniszek 
lekarski w walce 
z nowotworami
Skarbnica porad, jak za pomocą 
mniszka zwalczać m.in. nowotwo-
ry, cukrzycę typu 2, otyłość, cho-
roby wątroby i dróg żółciowych 
(np. kamicę żółciową), zaparcia, 
anemię, przeziębienie, trądzik 
itd. Poradnik zawiera sprawdzone 
receptury na tanie domowe spe-
cyfi ki z tej rośliny (przydatne m.in. 
w walce z nowotworami i zaleca-
ne po chemio- i radioterapii).
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier 

KOD: 758156 

29,90
39,90 zł

Zioła z polskich łąk
Poradnik przedstawia rośliny 
lecznicze rosnące na naszych 
łąkach, m.in.: babkę lanceto-
watą, bluszczyk kurdybanek, 
krwawnik, mniszek lekarski, 
pokrzywę, podbiał, skrzyp 
polny, stokrotkę, tasznik, oman 
łąkowy, pięciornik gęsi, szczaw, 
świetlik łąkowy, żywokost le-
karski i wiele innych. Książka 
ta dostarcza obszernej wiedzy 
jak zbierać i przetwarzać te 
rośliny na domowe specyfi ki. 
AA, 14×20, s. 328, twarda, kolorowe 
fotografi e

KOD: 647737

Su

per cena!

24,90 zł
14,90

Ziołowa apteka 
seniora 
Poradnik, który pomaga 
w naturalny sposób tanio 
i skutecznie wspomagać le-
czenie chorób i dolegliwości 
typowych dla seniorów takich 
jak m.in.: nadciśnienie, ży-
laki, nadmiar cholesterolu, 
nowotwory, zawał serca, udary, 
problemy z pamięcią, reu-
matyzm, artretyzm, odleżyny, 
klimakterium itp. 
AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe 
zdjęcia

KOD: 647928

29,90
39,90 zł

Brzoza ratuje 
w chorobie
Receptury na tanie i skuteczne 
domowe specyfi ki z brzo-
zy, m.in. na preparat z czyru 
brzozowego o działaniu prze-
ciwrakowym, zioła na kamicę 
moczową, herbatkę oczyszcza-
jącą z kwasu moczowego, maść 
na stawy, tybetańską maść na 
ropiejące rany, tonik na łupież 
i łysienie, płukankę na połysk 
włosów, domowy szampon, 
środki na trądzik i łuszczycę itp. 
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 128, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 758071

Su

per

24,90 zł
1414,90,90
19,90
24,90 zł

Róża przedłuża 
życie
Wyjątkowa książka o niezwy-
kłych właściwościach róży 
dla zdrowia człowieka. Autor 
przedstawia liczne przepisy 
na zdrowe, a przy tym smacz-
ne produkty z zastosowa-
niem płatków lub owoców 
róży. W oparciu o najnowsze 
badania podaje również cenne 
rady, jak stosować preparaty 
z dodatkiem róży w różnych 
chorobach i dolegliwościach. 
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 758095

19,90
24,90 zł

Żurawina samo 
zdrowie
Żurawina jest wykorzystywana 
m.in. przy stanach zapalnych 
dróg moczowych i pęcherza, 
miażdżycy, nowotworach, 
przeroście prostaty depre-
sji, przeziębieniu i grypie. 
Poprawia też wydolność 
mózgu oraz wspomaga od-
chudzanie i odtruwanie orga-
nizmu. Znajdziemy tu spraw-
dzone receptury na domowe 
specyfi ki z owoców żurawiny.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 128, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 758101 

Su

per ce

24,90 zł
1414,90,90
19,90
24,90 zł

24,90
29,90 zł

Domowa spiżarnia 
zdrowia
Receptury na wspaniałe prze-
twory, m.in. z truskawek, porze-
czek, jagód, poziomek, czereśni, 
wiśni, płatków i owoców róż, 
malin, ogórków, pomidorów, 
papryki, moreli, brzoskwini, 
jabłek, śliwek, aronii, winogron, 
kapusty, żurawiny, czosnku 
i chrzanu. Domowe przetwory 
wspomagają trawienie, pracę 
wątroby i przemianę materii, 
oczyszczają z toksyn, chronią 
przed nowotworami.
AA, 14×20, s. 240, twarda, kolorowe il.

KOD: 642947

29,90
39,90 zł
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Zbigniew T. Nowak

Zdrowie na cały rok 2020
Wyjątkowy terminarz zawierający sprawdzone receptury z zastosowaniem 
ziół, owoców, warzyw oraz innych darów natury. Przepisy zamieszczone 
w tym terminarzu pochodzą z dorobku znawcy ziół i eksperta telewizyjnego 
Zbigniewa T. Nowaka. Każda rozkładówka zawiera tygodniowe kalendarium 
oraz wybrany przepis dostosowany do pory roku oraz do aktualnych potrzeb 
ludzkiego organizmu. Korzystając z tego bardzo praktycznego poradnika, 
łatwiej przeżyć zdrowo cały rok!
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758200

24,90
29,90 zł

Bestseller

Zbigniew T. Nowak

Ekodetoks od stóp do głów
W poradniku m.in.: detoksykacja po dniu pełnym stresu, kuracja 
dla ludzi pracujących w szkodliwych warunkach, odtruwanie 
wątroby i trzustki, oczyszczanie mięśnia sercowego, żołądka, jelit, 
nerek, dróg moczowych i pęcherza, odbudowywanie fl ory bak-
teryjnej, oczyszczanie organizmu z kwasu moczowego, program 
odtruwania mózgu, skuteczny sposób na usunięcie aluminium 
z organizmu, specjalny program oczyszczania organizmu dla 
palaczy. Książka zawiera sprawdzone receptury na domowe spe-
cyfi ki przygotowane w oparciu o takie skarby natury jak cebula, 
dziewanna, mniszek lekarski, pokrzywa, ostropest plamisty, kar-
czoch, miód, topinambur, czosnek, ostrożeń, wiśnie i brzoza. 
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758187

34,90
44,90 zł

Uwolnij się 
od toksyn 
i zacznij żyć!

Bestseller

Tylko
129,00 zł

Zbigniew T. Nowak

Z tradycji Ojca Klimuszki, Komplet 9 książek
W zestawie:

Naturalne antybiotyki z Bożej apteki, s. 128
Naturalne kuracje przedłużające życie, s. 128
Przetwory, które leczą, s. 128
Ziołowe kuracje odtruwające i odchudzające, s. 128
Zioła na serce, miażdżycę i nadciśnienie, s. 128
Ziołowa apteczka dla przeziębionych, s. 128
Ziołowe sposoby na depresję i zły nastrój, s. 128
Leki z klasztornej spiżarni, s. 128
Leki z polskich lasów, s. 128

Każda książka: WYD. AA, 14×19, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 647300

Tylko
129,00 zł

Tylko
59,90 zł

Bestseller

Dziewięć książek 
w cenie sześciu!
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Dziewięć książek 
w cenie sześciu!

Marek Zaremba

Hashi Detoks
Ponad 100 skutecznych przepisów 
na detoks! 
Autor, który już ponad 20 lat skutecznie walczy z chorobą, 
doradza jak pokonać jej objawy. Uczy, jak uporządkować 
żywienie, aby wzmacniać organizm i wspierać leczenie dietą. 
Proponuje ponad 100 prostych i smacznych przepisów z ła-
two dostępnych składników oraz plany posiłków na każdy 
dzień. Gotuj zdrowo i odzyskaj radość życia!
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

KOD: 034692

Wzmocnij 
tarczycę! 
Zatrzymaj 
Hashimoto!

44,90
49,90 zł

Rok 
ze Świętą Hildegardą 
Kalendarz 2020
Praktyczny i pomocny terminarz, zawierający kolejne wspa-
niałe porady św. Hildegardy na każdy dzień i nowe znakomite 
kulinarne przepisy na każdy tydzień roku! 

Ten kalendarz pomoże zadbać 
o zdrowie rodziny przez cały rok!
ESPRIT, 14×20, s. 256, zintegrowana

KOD: 061699

19,90
24,90 zł

Marek Zaręba

Wzmocnij jelita!
Wygraj z lękiem i depresją, przestań zjadać stres
Jelita to nasz drugi mózg! Odbuduj mikrofl orę jelit i odzy-
skaj równowagę emocjonalną! Stosując odpowiednią dietę, 
oczyścisz jelita, wzmocnisz swoją odporność i ochronisz swój 
organizm przed alergiami, cukrzycą, otyłością i chorobami 
autoimmunologicznymi. Jednak to nie wszystko. Wzmacniając 
jelita, zwiększysz produkcję hormonów szczęścia, pokonasz 
przygnębienie, poprawisz koncentrację umysłową i wspomo-
żesz leczenie depresji.
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

KOD: 032728

44,90
49,90 zł

Herbatka fi tness 
(w saszetkach fi x) 
50g (25×2g)

Składniki: owoc róży, jarzębiny; liść jeżyny, mięty; koper włoski owoc; kmi-
nek; kwiat hibiskusa (w różnych proporcjach). 

Herbatka bogata jest w naturalne składniki. Charakteryzuje 
się lekko kwaskowatym smakiem i subtelnym aromatem. 
Polecana jest osobom dbającym o szczupłą sylwetkę.
KOD: 290049

Tylko
5,90 zł



6

Zestaw kosmetyków na bazie wosku 
pszczelego
Krem do rąk (75 ml): Łagodzi podrażnienia, zabezpiecza dłonie przed 
wysuszanem i pękaniem. Produkt zalecany szczególnie przy intensywnych 
pracach domowych. 
Składnik aktywny: wosk pszczeli.

Krem do stóp (75 ml): Zmiękcza, wygładza, zapobiega pękaniu skóry 
stóp. Działa odświeżająco i dezodoruje. 
Składniki aktywne: wosk pszczeli, kwas undecylenowy, mentol.

Krem półtłusty (50 ml): Odżywia, rewitalizuje, działa 
przeciwzmarszczkowo, wygładza, natłuszcza, uelastycznia skórę. 
Składniki aktywne: olej z nasion krokosza barwierskiego, witamina E, 
witamina A, witamina F, wosk pszczeli, olej winogronowy.

Krem pod oczy (30 ml): Kojąco-łagodzący krem wygładzający 
drobne zmarszczki. Odżywia i wzmacnia delikatną skórę wokół oczu. 
Składniki aktywne: aktywne ekstrakty ziołowe (ostropest plamisty, 
kasztanowiec, zielona herbata, proteiny zbożowe), ekstrakt z korzenia 
lukrecji, olej winogronowy, wyciąg z drzewa Tara, wosk pszczeli.

Tonik pielęgnacyjny (200 ml): Oczyszcza, nawilża, reguluje pH 
skóry. 
Składniki aktywne: ekstrakt z grejpfruta, ekstrakt z korzenia lukrecji, 
kompleks substancji nawilżających, panthenol, gliceryna.

KORANA 

KOD: 039879

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Tylko
99,00 zł

Zestaw kosmetyków 
„Szlachetny polski miód”
Miodowy balsam do ciała (150 ml): Zapewnia natychmiastowe 
i długotrwałe nawilżenie suchej i zmęczonej skóry. Przyjemny miodowy 
zapach doda energii każdego dnia.

Miodowy nektar do kąpieli (400 ml): Idealny kosmetyk 
kąpielowy dla suchej i zmęczonej skóry. Sprzyja odprężeniu, działa odżywczo, 
energetyzująco i nawilżająco na ciało. 
Składniki aktywne: miód lipowy, naturalna betaina.

Miodowy żel do mycia ciała (300 ml): Zawarte w żelu 
naturalne składniki myjące wzbogacone miodem lipowym uwalniają skórę od 
zanieczyszczeń nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej. 
Składniki aktywne: miód lipowy, naturalna betaina, olej z karotki, wyciąg 
z palmy kokosowej i kukurydzy.

Miodowy krem do rąk (75 ml): Zmiękcza i wygładza skórę 
odżywiając ją i łagodząc podrażenia. 
Składniki aktywne: miód lipowy, olej arachidowy, wosk pszczeli, olej ze 
słodkich migdałów, alantoina, ekstrakt z drzewa Tara.

KORANA

KOD: 039862

Tylko
99,00 zł



7

Zestaw kosmetyków „Egipt”
Krem Egiptu (50 ml):
Intensywnie i długotrwale nawilża i odżywia. Polecany do skóry ze 
skłonnościami do zmarszczek. 
Składniki aktywne: wosk pszczeli, miód lipowy, wyciąg z kwiatu lotosu, 
mleczko migdałowe, wyciąg z drzewa Tara, mleczko z pszenicy, woda 
różana, masło shea, olej winogronowy, olej annato.

Balsam Egiptu z kwiatem lotosu (200 ml):
Uelastycznia skórę, nawilża, wygładza i nadaje zdrowy wygląd. 
Składniki aktywne: wyciąg z drzewa Tara, wosk pszczeli, kolagen, 
elastyna, masło shea, wyciąg z kwiatu lotosu, mleko, woda różana, 
mleczko migdałowe, olej annato, miód lipowy.

Sekret Egiptu – Kremowa kąpiel Kleopatry (500 ml):
Dwufazowa struktura kąpieli łączy delikatność mleczka ze świeżością 
oczyszczającej kąpieli. Aktywne substancje aktywują metabolizm skóry, 
zapewniając jej elastyczność i jedwabistą gładkość. 
Składniki aktywne: olej annato, ekstrakt z kwiatu lotosu, miód lipowy.

KORANA

KOD: 039886

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Tylko
99,00 zł

Balsam 
Jerozolimski® 
Forte 
Suplement diety, 200 ml
Skład: balsamowiec mirry, czarny 
bez, porost islandzki, dziewanna, 
rumianek, lipa, tymianek, melisa, 
pąki sosny, podbiał, pelargonia, 
witamina C. 

Wyjątkowa i unikalna re-
ceptura składająca się 
z jedenastu dobranych ziół 
wzbogaconych kwasem 
L-askorbinowym. Balsam 
Jerozolimski® Forte wspiera 
pracę układu oddechowego 
i odpornościowego.
KOD: 620672

Balsam 
Jerozolimski® 
Dla dzieci 
Suplement diety, 200 ml
Skład: czarny bez, prawoślaz, lipa, 
porost islandzki, rumianek, tymia-
nek, melisa, dziewanna, miód.

Starannie dobrana kompo-
zycja ziół stworzona według 
zakonnej receptury. Wspiera 
właściwe funkcjonowanie 
układu oddechowego i od-
pornościowego oraz łagodzi 
podrażnione gardło, krtań 
i struny głosowe. Dla dzieci 
powyżej 3. roku i dorosłych.
KOD: 620610

29,9029,90

Balsam 
Jerozolimski®
na gardło 
Suplement diety, 16 pastylek 
do ssania
Skład: zawiera ekstrakty z: kwiatu 
bzu czarnego, kwiatu lipy, kwiatu 
dziewanny, kwiatu rumianku, plechy 
porostu islandzkiego, ziela tymianku 
oraz ziela melisy; miód pszczeli, 
olejek miętowy, olejek eukaliptuso-
wy, mentol. 

Pastylki do ssania dla doro-
słych i dzieci od 6 roku życia. 
Łagodzą podrażnione gardło 
i wspierają odporność.
KOD: 620627

14,90

Nervina antistres 
Forte 
Suplement diety, 
60 tabletek
Skład: szyszki chmielu, melisa, 
lawenda, głóg, męczennica, różeniec 
górski, wąkrota azjatycka, magnez, 
witamina B6, niacyna.

Preparat szczególnie polecany 
osobom narażonym na stres, 
przepracowanym, wymaga-
jącym stabilnej sprawności 
intelektualnej. Idealnie zbi-
lansowana dawka ziół umoż-
liwia odzyskanie równowagi 
i spokoju w natłoku codzien-
nych obowiązków.
KOD: 620726

19,90
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Slimfratin Forte
Suplement diety, 60 g (30 
saszetek po 2 g)
Skład: korzeń mniszka lekarskiego, 
kłącze perzu, owoc kopru włoskiego, 
liść mięty, liść morwy białej.

Slimfratin Forte to naturalna 
mieszanka ziołowa pomaga-
jąca zmniejszyć apetyt i kon-
trolować prawidłową masę 
ciała. Wspomaga trawienie 
i prawidłowe funkcjonowanie 
układu pokarmowego.
KOD: 620542

Hepatofratin Forte
Suplement diety, 60 g (30 
saszetek po 2 g)
Skład: korzeń mniszka lekarskiego, 
liść karczocha, liść mięty, owoc kmi-
nu, ziele rdestu ptasiego.

Naturalna mieszanka zioło-
wa wspomagająca trawienie 
i łagodząca uczucie pełności. 
Karczoch wspiera pracę wątro-
by i przyczynia się do prawi-
dłowego funkcjonowania dróg 
żółciowych. 
KOD: 620535

11,90

Diabetofratin 
Forte
Suplement diety, 60 g (30 
saszetek po 2 g)
Skład: liść morwy białej, owocnia 
fasoli, łuska gryczana, korzeń mnisz-
ka, liść pokrzywy.

Diabetofratin Forte to natu-
ralna mieszanka wspomaga-
jąca organizm w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu cukru 
we krwi. Dodatkowo pokrzy-
wa wspomaga prawidłowe 
krążenie. 
KOD: 620559

Venoczar® żel
Kosmetyk, 75 g

Skład: ekstrakt z oczaru wirginij-
skiego, ekstrakt z aloesu, ekstrakt 
z nagietka, ekstrakt z arniki, ekstrakt 
z szałwii, ekstrakt z lawendy.

Venoczar® żel poprawia 
krążenie i szybko likwiduje 
dyskomfort zmęczonych nóg. 
Zmniejsza obrzęki i siniaki, 
łagodzi stłuczenia. Posiada 
właściwości kojące, regeneru-
jące i ściągające.
KOD: 815066

19,90

Głóg sok
Suplement diety, 500 ml

Skład: sok z owoców głogu, kwas 
L-askorbinowy – źródło witaminy C.

Owoce głogu przyczyniają się 
do wzmocnienia organizmu 
i usprawnienia pracy układu 
sercowo-naczyniowego. To bo-
gate źródło substancji wspie-
rających prawidłowe funk-
cjonowanie układu krążenia 
i układu odpornościowego.
KOD: 620702

24,90

Aronia sok
Suplement diety, 500 ml

Skład: sok z owoców aronii, kwas 
L-askorbinowy – źródło witaminy C.

Owoce aronii to bogate źródło 
substancji wspierających pra-
widłowe funkcjonowanie ukła-
du krążenia i układu odpor-
nościowego. Kompozycja soku 
z owoców aronii i witaminy C. 
Stanowi doskonały dodatek 
do codziennej diety.
KOD: 620115

24,90

Żurawina sok
Suplement diety, 500 ml

Składniki: sok z owoców żurawiny, 
kwas L-askorbinowy – źródło wita-
miny C.

Wspomaga funkcję układu 
moczowego. Zawiera dużo wi-
tamin, minerałów i fl awono-
idów. Owoce żurawiny mają 
właściwości antybakteryjne 
i przeciwgrzybicze. Należy je 
spożywać przy infekcjach, 
szczególnie dróg moczowych.
KOD: 620122

24,90

11,90 16,90

Bonifraterski olej 
żywokostowy
z boswellią
Kosmetyk, 100 ml
Skład: ekstrakt z żywokostu lekar-
skiego, ekstrakt z Boswellia Serrata.

Olej jest stosowany u osób 
z problemami stawu biodro-
wego, kolan, bóli reumatycz-
nych i rwy kulszowej. Pomaga 
przy złamaniach, zwichnię-
ciach i stłuczeniach. Zawiera 
naturalną alantoinę, która 
łagodzi podrażnienia skóry.
KOD: 815196

11,90
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Venoczar® 
Tabletki
Suplement diety, 60 tabletek
Skład: substancje wypełniające; ekstrakty: z pe-
stek winogron, kłącza ruszczyka kolczastego, 
liści nostrzyka żółtego, nasion kasztanowca, 
kłącza perzu, liści miłorzębu dwuklapowego, 
krwawnika pospolitego; substancje przeciwzbry-
lające i glazurujące; ekstrakt z kory oczaru wir-
ginijskiego.

Preparat pomagający utrzymać dobrą 
cyrkulację krwi w mikronaczyniach oraz 
normalną funkcję naczyń, przyczynia 
się do zmniejszenia obrzęku przynosząc 
ulgę i zmniejszenie uczucia ciężkości 
nóg, chroni komórki przed uszkodze-
niem oksydacyjnym.
KOD: 620689

Ziołowa maść 
rozgrzewająca 
Kosmetyk, 50 g
Skład: ekstrakt z arniki, ekstrakt z nagietka, eks-
trakt z szałwii, ekstrakt z lawendy, ekstrakt z kasz-
tanowca, olej z żywokostu, kamfora, kapsaicyna.

Ziołowa maść rozgrzewająca stanowi 
ulgę dla stóp, mięśni i stawów. Maść 
jest niezwykle skuteczna i ma szerokie 
spektrum zastosowań: do rozgrzania 
stóp przy efekcie tzw. „zimnych stóp”; 
do rozgrzania okolic klatki piersiowej 
i pleców; do rozgrzania układów stawo-
wo-mięśniowych przed i po intensyw-
nym wysiłku (np. u sportowców); przy 
dysfunkcjach stawowo-mięśniowych. 
KOD: 815110

Bonifraterska 
maść 
z witaminą A 
Kosmetyk, 50 g
Skład: witamina A, lanolina.

Doskonała maść na przesuszoną 
i popękaną skórę. Działa osłaniająco, 
regeneruje naskórek i zmniejsza rogo-
wacenie. Łagodzi podrażnienia, stany 
zapalne skóry i przyspiesza gojenie się 
ran. Odżywia skórę dzięki wysokiej za-
wartości witaminy A. Nawilża, pomaga 
przywrócić jej naturalny stan nawilżenia, 
elastyczności i jędrności. Pomaga łago-
dzić oparzenia i odmrożenia. 
KOD: 815097

Krem 
aloesowy 
Kosmetyk, 50 g
Skład: ekstrakt z aloesu, ekstrakt 
z nagietka, ekstrakt z rumianku.

Krem z zawartością ekstrak-
tów ziołowych zmiękczają-
cych i wygładzających skórę. 
Właściwości: odżywia, nawilża 
i regeneruje szorstką, suchą 
skórę, łagodzi podrażnienia. 
Regularne stosowanie wyraź-
nie poprawia wygląd skóry: 
staje się ona delikatna i bar-
dziej gładka.
KOD: 815059

19,90

19,9019,9029,90

Ziołowy żel 
z diosminą
Kosmetyk, 50 g

Skład: ekstrakt z kasztanowca, 
ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego, 
ekstrakt z oczaru wirginijskiego, 
diosmina, hesperydyna, pantenol, 
mentol.

Żel przeznaczony jest do 
pielęgnacji zmęczonych 
i opuchniętych nóg. Niweluje 
zaczerwienienie i rozsze-
rzenie naczynek w postaci 
pajączków. 
KOD: 815134

19,90 12,90

Labicurum
Maść pielęgnacyjna ochronna
Kosmetyk, 10 g

Skład: witamina B2, witamina E, tlenek cynku, olejek z drzewa herbacia-
nego, ekstrakt z szałwii, sól cholinowa

Maść tworzy barierę ochronną, która wspomaga regenerację 
uszkodzonej skóry, koi i pielęgnuje podrażnienia wstępu-
jące w kącikach ust. Zastosowane składniki aktywne: olejek 
z drzewa herbacianego, tlenek cynku, ekstrakt z szałwii, wi-
tamina E oraz B2, pielęgnują i wspierają naturalną odbudo-
wę naskórka. Zawarta w preparacie sól cholinowa przynosi 
ulgę w stanach zapalnych i redukuje uczucie swędzenia, 
których przyczyną mogą być zmiany łuszczycowe.
KOD: 620733
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Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

Sok ekologiczny z czosnku 
niedźwiedziego
250 ml

Skład: sok z liści czosnku niedźwiedziego (Allium ursinus) 
100% (produkt rolnictwa ekologicznego)

Sok z czosnku niedźwiedziego: 
• jest polecany przy schorzeniach reumatycznych,
• działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo,
• wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego,
• wspomaga trawienie i zapobiega wzdęciom.

Zalecana porcja dzienna: 15 ml (2 łyżki)
KOD: 290308

Ekologiczny czosnek niedźwiedzi 
mielony 
60 g

Skład: czosnek niedźwiedzi 100%

Produkt otrzymywany z suszonych liści czosnku niedźwie-
dziego. Według literatury zielarskiej liście czosnku zawierają 
witaminę C, związki siarki, olejki eteryczne, mikroelementy 
oraz inne cenne substancje. Doskonale nadaje się jako doda-
tek do zup, sosów, past, twarogów, sałatek i potraw mięsnych. 
Jest odpowiedni dla wegetarian, wegan oraz wszystkich osób 
dbających o zdrowie. Dla uzyskania lepszych walorów smako-
wych zalecamy dodawać pod koniec gotowania.
KOD: 290452

Unikalne produkty ekologiczne 
dla naszego zdrowia!

Tylko
14,90 zł

Tylko
12,90 zł

Hit!
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Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

Cukier różany 
ekologiczny 

150 g
Cukier różany to połączenie ekologicznego cukru trzcinowego 

z płatkami róży pomarszczonej (Rosa rugosa) z uprawy 
ekologicznej. Cukier różany to wyborny przysmak, który warto 

mieć w domowej kuchni. Świetnie nadaje się do deserów 
i wypieków. Ma wspaniały aromatyczny zapach!

Skład: cukier trzcinowy* 88,2 %, płatki róży* 11,8 %

*produkt rolnictwa ekologicznego

KOD: 290292

Aromatyczny 
cukier różany 

dla domowej kuchni

Hit!

Tylko
14,90 zł

Hit!

Ekologiczna herbatka 
Bomba Witaminowa 100 g
Doskonała herbatka polecana do sporządzania smacznych, 
aromatycznych naparów, które z powodzeniem mogą zastępo-
wać inne codzienne napoje. Jest to kompozycja ekologicznych 
owoców, w skład której wchodzą m.in. owoce róży, czarnej 
porzeczki oraz maliny, które od dawna są znane i cenione ze 
względu na swoje właściwości. Bogactwo herbatki wzmacniają: 
kwiat hibiskusa oraz delikatne płatki róży.
Skład: owoc róży 22%, owoc tarniny, jabłka, berberysu, czarnego bzu, ja-
rzębiny, czarnej porzeczki, maliny, głogu; hibiskus; płatki róży (w różnych 
proporcjach). 

KOD: 290445

Tylko
14,90 zł

Ekologiczna 
herbatka różana
150 g
Skład: owoc róży 92%, kwiat hibisku-
sa 5%, płatki róży 3%.

Doskonała, smaczna herbat-
ka o pięknym, rubinowym 
kolorze. W składzie zawiera 
owoce róży będące skarbnicą 
witamin, delikatne płatki róży 
oraz hibiskus, który wzboga-
ca smak herbatki. Herbatka 
świetnie orzeźwia i pobudza 
organizm do działania. Z po-
wodzeniem można nim zastą-
pić inne codzienne napoje. 
KOD: 290384

Tylko
14,90 zł

Tylko
12,90 zł

Ekologiczna 
herbatka 
Mniszek Korzeń 100 g
Skład: korzeń mniszka 100%.

Mniszek lekarski jest bardzo 
cenną rośliną mającą wiele 
właściwości prozdrowotnych. 
Z korzenia mniszka można spo-
rządzić napar, który pomoże 
obniżyć ciśnienie, zły choleste-
rol, oraz poziom cukru we krwi. 
Zawiera w sobie wiele cennych 
mikroelementów m.in. ma-
gnez, potas czy krzem. Działają 
one korzystnie na procesy 
trawienne.
KOD: 290438
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Sól himalajska 
różowa 

Uzupełnienie 360 g
KOD: 290315

Pieprz kolorowy 
ekologiczny ziarno 

Uzupełnienie 80 g
KOD: 290339

Sól himalajska 
z eko ziołami 
Uzupełnienie 180 g

KOD: 290322

Tylko
19,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
11,90 zł

Solidne ceramiczne młynki wielokrotnego użytku 
z regulacją grubości mielenia! Hit!

Tylko
19,90 zł

Tylko
24,90 zł

Tylko
17,90 zł

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

Sól himalajska 
z eko ziołami 

(w młynku) 90 g

Dzięki starannie dobranym składnikom, 
sól z eko ziołami ma niepowtarzalny 

smak i aromat. 
Skład: sól himalajska biała, pieprz kolorowy, czo-
snek płatki, czosnek niedźwiedzi, lubczyk, cebula 

suszona, pietruszka, oregano, cząber.

KOD: 290223

Sól Himalajska 
Różowa

(w młynku) 180 g

Sól himalajska posiada szeroki zakres 
barw: od czystej bieli do różu i czerwieni. 
Ta różnorodność wynika z dominującego 
minerału. W różowej soli jest to żelazo, 

które pobudza szpik kostny do produkcji 
czerwonych krwinek i wspomaga prawi-
dłową pracę układu odpornościowego. 

KOD: 290247

Pieprz kolorowy 
ekologiczny ziarno 

(w młynku) 80 g

Wyborna przyprawa używana do mięs, 
wędlin i sosów. 

Składniki: 
pieprz czarny, pieprz biały, pieprz zielony, pieprz 

czerwony.

KOD: 290230
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Ekologiczny bulion warzywny 
w proszku
200 g

Skład: ziemniaki suszone, mąka kukurydziana, mąka z amarantusa, 
cebula, marchew, seler, pietruszka, pomidor, por, sól morska, jarmuż, 
cukier trzcinowy, czosnek niedźwiedzi, bazylia, lubczyk, kurkuma, 
gałka muszkatołowa.

Bulion warzywny nadaje się do przygotowania zup, gulaszów, 
sosów. Doskonale podkreśla smak i aromat potraw. 
Cechuje się niską zawartością soli, dzięki czemu jest od-
powiedni dla osób na diecie. Produkt polecany również 
dla wegan.
KOD: 290421

Tylko
19,90 zł

Ekologiczna kawa żołędziówka 
200 g

Skład: mielone i prażone żołędzie 98,5% z dodatkiem przypraw (kardamon, 
cynamon, goździki w różnych proporcjach).

Kawa żołędziówka charakteryzuje się unikalnym smakiem i aro-
matem. Jest napojem prozdrowotnym. Nie zawiera kofeiny ani 
żadnych innych alkaloidów. Może stanowić znakomitą propozy-
cję dla osób, które nie mogą pić tradycyjnej kawy np. ze wzglę-
du na nadciśnienie czy choroby serca. Jest źródłem węglowoda-
nów, więc wypicie małej fi liżanki z samego rana da nam zastrzyk 
energii na kolejne godziny. Dodatkowo żołędziówka wzmacnia 
i regeneruje organy układu pokarmowego, redukuje uczucie 
głodu w szczególności, gdy wypije się ją na czczo.
KOD: 290414

Redukuje 
uczucie głodu!

Tylko
19,90 zł

Hit! Hit!

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA
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55,00
74,60 zł

Zestaw ziołowy wg Rudolfa Breussa
4 produkty

KOD: 162010

W  kuracji Breussa zaleca się codzienne stosowanie każ-
dego z  oferowanych produktów – według harmonogramu 
dawkowania podanego w  ulotce załączonej do zakupio-
nego zestawu (dostępnej również na stronie internetowej
www.religijna.pl). 

Kuracja Breussa
Totalna kuracja przeciwrakowa! 
Zdaniem Breussa rak jest niezależną naroślą odżywiającą się 
wyłącznie stałym pokarmem. Aby zwalczyć raka, należy go więc 
zagłodzić. Dlatego w czasie opracowanej przez niego 42-dniowej 
kuracji należy spożywać jedynie soki warzywne i herbaty zioło-
we, zawierające niezbędne dla organizmu minerały i witaminy. 
Proste metody leczenia raka i innych chorób przewlekłych 
Rudolfa Breussa nie dają gwarancji wyzdrowienia, ale do tej 
pory pomogły ponad 45 000 chorym, także tym, którym nie da-
wano już szans na przeżycie! 
HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA, 14×20, s. 154, miękka

KOD: 604197

29,90

Zdrowie

19,90 16,90

Herbatka świąteczna to pyszna mieszanka owoców i przypraw roz-
grzewających, takich jak cynamon, skórka z pomarańczy, imbir, anyż 
i goździki. Specjalnie dobrane składniki nadają herbatce unikalny 
świąteczny aromat.
Skład: owoce: maliny, jabłka, pigwy, czarnej porzeczki, skórka pomarańczy, goździ-
ki, owoc anyżu, kora cynamonowca, kłącze imbiru.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

Franciszkańska 
herbatka świąteczna w puszce 20 saszetek po 5 g
KOD: 471078

Franciszkańska herbatka świąteczna 
w pudełku 20 saszetek po 5 g
KOD: 471085

Pyszna herbatka 
w puszce 

lub w pudełku!
du

że saszetki!

Hit!
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Zdrowie

Bursztyn bałtycki w butelce (bez alkoholu)
Bursztyn: 25 g, objętość butelki: 250 ml.

W sprzedaży butelka z bursztynem bez spirytusu.

Nalewka z bursztynu od wieków uważana jest za naturalny produkt o wła-
ściwościach prozdrowotnych. Wśród dolegliwości, na które warto stosować 
nalewkę, wskazuje się: przeziębienie, zapalenie gardła i górnych dróg odde-
chowych, płuc czy oskrzeli (zaleca się smarowanie klatki piersiowej i pleców), 
wrzody żołądka, schorzenia tarczycy, astma, bóle głowy (nacieranie czoła 
i skroni), bezsenność, gorączka, biegunka, problemy z sercem. Zaleca się także 
stosowanie nalewki, by łagodzić bóle reumatyczne, mięśni i stawów (wcieranie 
w bolące miejsca), a w okresie jesienno-zimowym spożywanie codzienne, żeby 
wzmocnić odporność.
KOD: 038315

Bursztyn zalać spirytusem 95% i odstawić na minimum dwa tygodnie. 
Co kilka dni wstrząsnąć butelką. Spożywać nie więcej niż kilka kropel 
dziennie z wodą lub herbatą. Nacierać watką nasączoną nalewką. Po 
zużyciu nalewki bursztyn można rozkruszyć i zalać ponownie spirytusem 
(powtórzyć nie więcej niż jeden raz).

Kwas bursztynowy obecny w grudkach złota Bałtyku 
i wydobywany z niego w nalewce dzięki reakcji 
z alkoholem jest silnym antyoksydantem hamującym 
procesy starzenia organizmu. Działa antybakteryjnie 
i antyseptycznie. Bursztyn jest także źródłem krzemu, 
potasu, magnezu, żelaza, wapnia.

19,90

Gotowa do spożycia, w praktycznych buteleczkach 
mieszanka ziołowa posiadająca właściwości wspo-
magające odchudzanie. Ma właściwości żółciopędne, 
przyśpieszające spalanie tłuszczu. Oczyszcza organizm 
z ubocznych produktów przemiany materii i toksyn. 
Mała, wygodna, poręczna, plastikowa buteleczka na 
dwa dni stosowania. Do kieszeni lub torebki. 
100 ml = 2 dni po 50 ml dziennie.
Kuracja to 15x100 ml = 30 dni.
Skład: woda, nasiona lnu, korzeń z zielem mniszka lekarskiego, owoc-
nia fasoli, korzeń lubczyka, ziele skrzypu polnego, ziele krwawnika, 
kwiat hibiscusa, czarna porzeczka (1,5%), substancja konserwująca.

2. Dwumiesięczna kuracja
30 butelek po 100 ml
KOD: CZ7200

3. Trzymiesięczna 
kuracja
45 butelek po 100 ml
KOD: CZ7300

1. Miesięczna kuracja
15 butelek po 100 ml
 KOD: CZ7009

89,90 149,90

219,90

„Pij i chudnij”
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34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

,90
39,90 zł

Herbarium św. Franciszka

Herbatka ziołowa 
„Cukier w normie” 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Liść morwy białej korzystnie wpływa na metabolizm węglo-
wodanów w organizmie. Ziele pokrzywy, znamiona kukurydzy 
i owocnia fasoli tradycyjnie były stosowane przy zaburzeniach 
gospodarki cukrowej. Kora cynamonowca może pomóc utrzy-
mać prawidłowy poziom cukru we krwi i prawidłową wagę.
Skład: liść morwy białej, owocnia fasoli zwyczajnej, ziele pokrzywy zwyczaj-
nej, znamię kukurydzy zwyczajnej, kora cynamonowca cejlońskiego.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470026

Herbatka ziołowa 
Na ciśnienie 
120 g (40 saszetek po 3 g) 

Kolendra, skrzyp, jemioła oraz głóg wpływają pozytywnie na 
układ sercowo-naczyniowy. Skrzyp pomaga zachować właści-
wą elastyczność naczyń krwionośnych, działa ożywiająco na 
organizm. Dodatkowo zawarta w herbatce jemioła posiada 
właściwości antyoksydacyjne, wpływa na metabolizm tłusz-
czu, a ruta wspiera prawidłowe krążenie krwi.
Skład: ziele jemioły, kwiatostan głogu, owoc kolendry, ziele ruty, liść roz-
marynu, ziele macierzanki, owoc aronii, ziele skrzypu, morszczyn.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470248

17,90
39,90 zł

Herbatka ziołowa 

,90
39,90 zł

Herbatka ziołowa 

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du
że saszetki!

du

że saszetki!

16,90

16,9019,90

Herbatka ziołowa 
Na stawy 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Brzoza, wierzba oraz wiązówka korzystnie wpływają na prawi-
dłowe funkcjonowanie stawów, pomagają zachować ich ela-
styczność. Lipa posiada właściwości antyoksydacyjne – chro-
ni komórki organizmu przed działaniem wolnych rodników.
Skład: liść brzozy, kora wierzby, kwiat lipy, kwiat wiązówki, liść melisy.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

KOD: 470040

Herbatka ziołowa „Lekka jak piórko” 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Składniki tej unikalnej herbatki wspomagają detoksykację 
organizmu, korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu 
pokarmowego (w tym żołądka i wątroby) i pasażu jelitowego 
oraz na metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek, ob-
niżają poziom cukru we krwi, chronią organizm przed działa-
niem wolnych rodników, a także wspierają walkę z nadwagą. 
Skład: liść brzozy brodawkowatej, korzeń mniszka lekarskiego, kłącze perzu 
właściwego, łupina babki płesznik, liść borówki czernicy, korzeń prawoślazu 
lekarskiego, Yerba Mate, liść zielonej herbaty, korzeń cykorii podróżnik, ple-
cha morszczynu pęcherzykowatego, guarana, korzeń łopianu lekarskiego, 
ziele rutwicy lekarskiej, korzeń rzewienia lekarskiego, liść senesu.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 471184

Herbatka ziołowa „Lekka jak piórko” 

19,90
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Hakorośl żel z MSM i olejkiem golteriowym 
250 ml

Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, roz-
luźniające, przeciwobrzękowe oraz przeciwbólowe. Polecany 
jest przy bólach stawów, mięśni, bólach kręgosłupa, bólach 
spowodowanych dną moczanową, przy przeciążeniach mię-
śni, zapaleniach stawów, zmian zwyrodnieniowych stawów 
i bólach reumatycznych.
Składniki aktywne: wyciąg z czarciego pazura (hakorośli), olejek golterio-
wy, MSM, kompleks składający się z wyciągów z ostropestu, kasztanowca, 
zielonej herbaty i kiełków pszenicy. Bez pochodnych ropy naftowej, para-
benów, substancji barwiących.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470552

Maść Mumio
50 g

Maść polecana do stosowania dla łagodzenia atopowej skó-
ry, trądziku, keloidów, dolegliwości krzyżowych, gośćcowych, 
korzonków nerwowych, naciągnięć, stłuczeń. Składniki maści 
działają nawilżająco i odżywczo, niwelują uczucie napięcia 
i świądu. Jest zalecana po przebytych urazach, wspiera zdro-
wie osób starszych, przemęczonych i osłabionych. 
Składniki aktywne: mumio, masło shea, olej winogronowy, olej słoneczni-
kowy, propolis, witamina E, substancje pomocnicze.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470477

24,90

Herbarium św. Franciszka

17,90
39,90 zł

Herbatka ziołowa na trzustkę 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Mniszek lekarski pomocny jest w stanach zapalnych trzustki, 
wykazuje działanie przeciwzapalne, wpływa korzystnie na 
zdrowie układu pokarmowego, pobudza wydzielanie żółci. 
Lubczyk ogrodowy, krwawnik pospolity i mięta pieprzowa 
wpływają pozytywnie na układ trawienny. Rumianek pospolity 
działa korzystnie na zdrowie układu pokarmowego, a nagietek 
pomocny jest w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.
Skład: koszyczek rumianku pospolitego, korzeń lubczyka ogrodowego, 
ziele krwawnika pospolitego, owocnia fasoli zwyczajnej, liść mięty pie-
przowej, korzeń mniszka lekarskiego, kwiat nagietka lekarskiego.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470989

Herbatka ziołowa 
Na prostatę 
100 g (20 saszetek po 5 g) 

Pokrzywa i wierzbownica wpływają korzystnie na prawidłowe 
funkcjonowanie prostaty, a nawłoć, brzoza oraz skrzyp wspo-
magają układ moczowy. Nawłoć dodatkowo posiada właści-
wości antyoksydacyjne, dzięki czemu przeciwdziała wolnym 
rodnikom.
Skład: korzeń pokrzywy, znamię kukurydzy, ziele nawłoci, liść brzozy, ziele 
skrzypu, ziele wierzbownicy, kwiat rumianku.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470064

du

że saszetki!

du
że saszetki!

16,90

17,90
39,90 zł

Herbatka ziołowa na trzustkę 

16,90

Biologicznie aktywne 
składniki z gór Ałtaju!

24,90

Hit!

Hit!
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Produkty pszczele

34,90

Pyłek kwiatowy
200 g

Pyłek kwiatowy, to obok mleczka pszczelego, najcenniejszy 
produkt wytwarzany przez rodziny pszczele. Ma działanie 
bakteriostatyczne, wysoką zawartość witamin i rzadkich 
biopierwiastków oraz bogactwo składników mineralnych. 
Pyłek kwiatowy reguluje zaburzenia hormonalne, wzmacnia 
organizm, usuwa zmęczenie, poprawia odporność, zapobiega 
miażdżycy, neutralizuje toksyny, przywraca równowagę biolo-
giczną w organizmie.
Zalecenia spożycia: dorośli ok 15 g dziennie godzinę przed 
posiłkiem, dzieci – dawki o połowę mniejsze. Po 4-6 tygo-
dniach 2 tygodnie przerwy.
KOD: 100054

Świece do „świecowania” uszu
z instrukcją stosowania 
„Świecowanie” uszu to naturalny, znany od pokoleń zabieg. 
Dzięki swym właściwościom zyskał uznanie niemal w każdym 
zakątku świata. Cały proces jest przyjemny (ku wielkiemu za-
skoczeniu osób poddających się pierwszy raz terapii), skutecz-
ny i bez skutków ubocznych. Warto, by każdy go spróbował. 
Pomaga na oczyszczanie uszu, podrażnienia i poinfekcyjne 
stany zapalne, chroniczne zapalenia zatok, nawracające bóle 
głowy, szumy i dzwonienia w uszach, zaburzenia równowagi 
wywołane stanami zapalnymi błędnika, poprawę słuchu, prze-
wlekłe nieżyty nosa o nieznanej przyczynie i wiele innych…
KOD: 100126

Tylko
19,90 zł

39,90

Miód kremowany wielokwiatowy 
nektarowy z czekoladą
400 g

Miód wielokwiatowy z dodatkiem puder cacao 100% fi rmy 
Barry Callebaut i oleju rzepakowego z pierwszego tłoczenia. 
Cacao Barry Callebaut zawiera fl awonoidy o nazwie epika-
techina. Według najnowszych badań mają one pozytywny 
wpływ na organizm: poprawiają funkcjonowanie mózgu oraz 
przeciwdziałają takim chorobom i dolegliwościom jak wylew, 
choroby serca, rak, cukrzyca, zmęczenie i brak snu. Olej rze-
pakowy z pierwszego tłoczenia doskonale przeciwdziała 
chorobom układu krążenia i miażdżycy, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia chorób mięśnia sercowego, obniża poziom cho-
lesterolu,  reguluje przemianę materii oraz łagodzi objawy 
choroby zapalnej stawów.
KOD: 041445
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Miód św. Ambrożego
nektarowo-spadziowy leśny
400 g

Miód zwany „papieskim” lub „królewskim”. Pochodzi głównie 
ze spadzi drzew iglastych i liściastych, rosy miodowej wytwa-
rzanej przez zboża, trawy i drzewa owocowe, nektaru z kwia-
tów maliny leśnej, kruszyny, jeżyny i dzikich kwiatów runa 
leśnego.
Miód wzmacnia serce, ma działanie grzybobójcze i bakterio-
bójcze, zwalcza gronkowce i paciorkowce, wspomaga leczenie 
stawów, układu moczowego, chorób górnych dróg oddecho-
wych, wątroby, wrzodów żołądka, przeziębień, podnosi odpor-
ność, przyspiesza gojenie ran, obniża ciśnienie, hamuje pro-
cesy miażdżycowe, koi nerwy, działa nasennie, pobudza pracę 
mózgu. Ponadto miód zawiera duże ilości mikroelementów: 
potasu, chloru, fosforu, magnezu, wapnia, żelaza, molibdenu, 
manganu i kobaltu, oraz witamin: A, B1, B2, B6, B12, C, kwasu 
foliowego, pantotenowego i biotyny.
Miód św. Ambrożego warto wprowadzić do codziennej diety!
KOD: 100117

Miód wielokwiatowy
400 g

Miód wielokwiatowy zalecany jest przy chorobach alergicz-
nych dróg oddechowych (astma oskrzelowa, katar sienny). 
Kurację miodową można stosować zapobiegawczo na mie-
siąc przed terminem pylenia roślin po 2 łyżeczki miodu, 
2-3 razy w tygodniu (miód powinien pochodzić z rejonu 
zamieszkania chorego). Miód wiosenny zalecany jest w cho-
robach serca, naczyń, wątroby, woreczka żółciowego.
KOD: 100051

Miód wielokwiatowy 
z pyłkiem i propolisem, kremowany
400 g

Łączy właściwości miodu, pyłku kwiatowego i propolisu. 
Polecany alergikom, podnosi odporność organizmu, wpływa 
na lepsze samopoczucie i koncentrację, usuwa zmęczenie 
i wzmacnia organizm, zaburzenia hormonalne, poprawia pra-
cę jelit, obniża cholesterol. Pyłek kwiatowy łączony z miodem 
i propolisem poprawia smak, jest źródłem białka, aminokwa-
sów, lipidów, kwasów tłuszczowych, węglowodanów, witamin, 
a także wapnia, magnezu, sodu, potasu, żelaza, miedzi, cynku, 
manganu i wielu innych substancji odżywczych…
KOD: 100119

29,90

29,90

39,90

Naturalne miody z Podkarpacia!

Hit!
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Sylvie Fabre, Isabelle Louet

EKOsprzątanie
Cudowne środki czystości
Już nasze babcie sięgały po ocet spirytusowy, sodę oczysz-
czoną, cytrynę i glinki, aby zadbać o czystość w domu. 
Ekologiczne produkty są skuteczne i nietoksyczne. Warto po-
znać ich zalety i nauczyć się je stosować. W tej książce znaj-
dziecie porady dotyczące sprzątania, dezynfekowania oraz 
usuwania plam i nieprzyjemnych zapachów, a także liczne 
receptury na środki do wnętrz, mebli i sprzętów domowych.
JEDNOŚĆ, 19×22, s. 224, miękka

KOD: 719143

34,90
38,00 zł

Giulia Tedesco, Anastasia Zanoncelli

Cuda natury gwarantujące zdrowie
Najlepsze sposoby leczniczego wykorzystywania popular-
nych roślin i produktów spożywczych!
W książce zaprezentowano najcenniejsze suplementy, które 
mogą regulować pracę naszego organizmu dzięki wyjątko-
wym właściwościom odżywczym. W tej książce omówiono 
naturalne sposoby na zdrowie i urodę. Kuracja winogronowa 
lub sokiem z cytryny, domowe preparaty z imbiru czy pro-
polisu zapewnią najlepszą regenerację naszego organizmu 
i skóry.  
JEDNOŚĆ, 13×20, s. 160, miękka

KOD: 719006

22,90
26,00 zł

Carole Minker

200 roślin, które leczą
Korzystaj z ziół, aby pokonać chorobę! Wiele osób już wie, że 
dziurawiec i szafran leczą depresję, rozmaryn ma działanie 
antyseptyczne, czosnek pomaga przy zbyt wysokim poziomie 
cholesterolu i nadciśnieniu, a imbir zapobiega mdłościom. 
Ale roślin jest tak dużo, że wprost nie sposób zapamiętać 
wszystkich zastosowań, które ma każda z nich. Dlatego warto 
mieć pod ręką to znakomite kompendium, by móc szybko 
zyskać potrzebne informacje.
JEDNOŚĆ, 16×23, s. 448, miękka

KOD: 716517

34,90
38,00 zł

Mancini i Edizioni del Baldo

Aromaty i smaki z pól i łąk
78 roślin i 120 przepisów zdrowej kuchni
Zioła i aromatyczne rośliny rosnące na łąkach, polach czy 
ogrodach są bardzo cenne ze względu na swoje wyjątkowe 
właściwości odżywcze i lecznicze. Znała je kuchnia i medycy-
na ludowa, przekazując tę wiedzę z pokolenia na pokolenie. 
Ta praktyczna książka to rodzaj przewodnika po ziołach oraz 
krzewach owocowych.
JEDNOŚĆ, 17×17, s. 168, miękka

KOD: 719020

29,90
32,00 zł

Zdrowie

Nowość Nowość

Nowość Nowość
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Naturalne metody leczenia 
cukrzycy
Książka zawiera m.in. przejrzysty opis cukrzycy typu 1 i typu 2, 
a także wskazówki jak zapobiegać tym chorobom oraz jak za-
trzymać ich postęp. Zamieszczono tu informacje o ponad 50 
naturalnych specyfi kach, które pomagają w walce z cukrzycą. 
To sprawdzone preparaty z roślin leczniczych, pomocne mi-
kroelementy oraz wiele dodatkowych, wspierających sposo-
bów. Znajdziemy tu również opis 15 najważniejszych chorób 
wtórnych cukrzycy oraz porady, jak można ich uniknąć dzięki 
metodom medycyny naturalnej.
JEDNOŚĆ, 17×20, s. 128, miękka

KOD: 717019

29,90
33,00 zł

Niższy 
poziom cukru 
dzięki medycynie 
naturalnej!

Zioła
Nowa encyklopedia
• Szczegółowe informacje na temat 170 roślin popularnych 

w całej Europie.
• Wygląd, występowanie, właściwości lecznicze i optymalny 

okres zbioru ziół oraz ciekawostki o sposobach ich wykorzy-
stania w kosmetykach i gastronomii.

• Obszerna, obejmująca ponad 100 haseł część poświęcona 
najczęstszym dolegliwościom z recepturami na odpowied-
nie maceraty i napary.

• 120 przepisów kulinarnych pozwalających w pełni docenić 
zalety aromatycznych przypraw ziołowych.

JEDNOŚĆ, 18×25, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier, wstążka

KOD: 606835

49,90
55,00 zł

Książka 
polecana przez 
Zbigniewa 
T. Nowaka!

Poradź mi, doktorze. Atlas zdrowia
Przedstawione tu informacje i wskazówki, których udzielają 
eksperci ze szpitali, ośrodków badawczych i uniwersytetów, 
pozwalają zrozumieć, na czym polegają poszczególne zaburze-
nia i dolegliwości, aby pozbyć się najczęstszych wątpliwości 
dotyczących symptomów i pierwszych objawów chorób. W bo-
gato ilustrowanej publikacji opisano 30 najważniejszych chorób 
układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, trawiennego, 
moczowego, ruchowego, schorzeń skóry, chorób zakaźnych 
i wielu innych. Dopracowane infografi ki ułatwiają wyszukiwanie 
potrzebnych informacji, a wszystkie wiadomości są przedsta-
wione w sposób przystępny i zrozumiały.
JEDNOŚĆ, 23×33, s. 288, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 715954

39,00
49,00 zł

Lecznicze 
trunki
Sprawdzone receptury na 
nalewki, wódki, wina i likiery 
oparte na bazie roślin i ziół 
leczniczych – przynoszące 
pomoc i ulgę w wielu co-
dziennych dolegliwościach 
(m.in. w stanach zapalnych, 
przy kaszlu i przeziębieniach, 
w chorobach nerek, przewodu 
pokarmowego, serca, przy 
bólach reumatycznych, w sta-
nach lękowych i bezsenności).
AA, 15×23, s. 192, twarda z obwolutą, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: P02K13

Woda jest 
najlepszym 
lekarstwem
Hydroterapia dla każdego
Terapeutyczne porady na po-
nad 70 dolegliwości! Lecznicza 
moc wody i soli! Wellness we 
własnych czterech kątach!
Uważam, że nie ma lekarstwa, 
które leczyłoby bezpieczniej 
niż woda.

ks. Sebastian Kneipp,
twórca nowoczesnej balneo- 

i hydroterapii
AA, 14×20, s. 224, miękka 

KOD: K03010

Tylko
19,90 zł

29,90
49,90 zł

Zdrowie

Rabat 40%
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Zdrowie

69,90
104,70 zł

Oszczędzasz 35 zł

Post Daniela 
i dieta dla zdrowia
Pakiet 3 książek

W pakiecie:
Dieta dla zdrowia. 
Chleby i pasty do chleba, śniadania, kolacje, s. 160
Dieta dla zdrowia. 
Zupy, drugie dania, desery, koktajle, s. 160
Post Daniela
z uzdrawiającą dietą dr Dąbrowskej, s. 176
Każda książka: WAM, 14×20, miękka 

KOD: 717474

Prawie 500 stron!

Bestseller

39,90

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Rabat 40%

Siostra Anastazja Pustelnik

102 ciasta z owocami Siostry Anastazji
102 ciasta z owocami Siostry Anastazji to zbiór sprawdzo-
nych, tradycyjnych przepisów na wypieki z polskimi owocami. 
Wszystkie receptury oparte są na polskich produktach, dostęp-
nych w każdym sklepie. Wśród przepisów znajdują się ciasta 
ucierane, kruche i półkruche, francuskie, babki i biszkopty, 
a także ciasta drożdżowe, rolady i ciasteczka. W połączeniu 
z ulubionymi owocami tworzą niepowtarzalny smak. Skorzystaj 
z doświadczenia i słynnych przepisów siostry Anastazji. Od 15 lat 
korzystają z nich miliony czytelników. Ciasta, które zawsze się 
udają i smakują wyśmienicie. Doskonałe przepisy na letni czas!
WAM, 14×20, s. 256, twarda

KOD: 710109

Siostra Anastazja Pustelnik

Kuchnia tradycyjna Siostry Anastazji 
Siostra Anastazja, autorka kulinarnych bestsellerów, tym razem 
sięgnęła do tradycyjnych przepisów z różnych regionów geo-
grafi cznych Polski. Oprócz potraw wracających na nasze stoły, 
Czytelnik znajdzie tu dania, które od pewnego czasu goszczą 
w naszych domach rzadziej. Cebulorz, baba ziemniaczana, oład-
ki, bliny, świeżonka – to tylko kilka potraw z ponad stu zamiesz-
czonych w tej książce. Podstawą kuchni proponowanej w tej 
książce są: ziemniaki, fasola, kapusta, kasza gryczana, ogórki 
kiszone, buraki, cebula, grzyby, owoce leśne, drób i ryby. Dzięki 
przepisom siostry Anastazji tworzą niepowtarzalne smaki.
WAM, 14×20, s. 256, twarda

KOD: 712325

19,90
34,90 zł

14,90
34,90 zł

Rabat 55%

Dieta warzywno-owocowa 
dr Ewy Dąbrowskiej
Komplet 3 książek

W pakiecie:
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. 
Przepisy, s. 208
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. 
I co dalej?, s. 256 
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. 
Przepisy na wychodzenie, s. 272
Każda książka: WAM, 17×23, twarda

KOD: 716415
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Krajalnica uniwersalna
Krajalnica przeznaczona do krojenia tylko miękkich produktów, 
np. gotowanych warzyw i jajek oraz serów twarogowych! 
Ma dwie funkcje: pokroi produkt w talarki lub w kostkę. 
Łatwa w obsłudze i w utrzymaniu (dopuszczona do mycia 
w zmywarce).
KOD: 805015

39,90

Hit!

Organizer i zapinki 
do przypraw i ziół 
W zestawie: organizer, 12 zapinek, 16 gotowych naklejanych etykiet, 4 puste etykie-
ty do wypisania.
Proste w użytkowaniu. Idealne do zabezpieczenia przypraw i ziół przed wietrze-
niem lub rozsypaniem. 
Nie ma konieczności oznaczania zapinek załączonymi gotowymi naklejkami, moż-
na je również opisać markerem niezmywalnym (np. do płyt CD). 
KOD: 805305

Przydatne 
w każdej kuchni!

Przykładowe zastosowanie
(przyprawy nie wchodzą 
w skład zestawu)

Tylko
19,90 zł

Praktyczne, pozyteczne i smaczne  

Krówka 
leśniowska
1 kg
Krówki wyrabiane z mleka, masła i cukru należą do najbar-
dziej lubianych, tradycyjnych polskich słodyczy. Krówki le-
śniowskie są wyjątkowo delikatne w smaku, z miękkim, lekko 
ciągliwym nadzieniem (nie zaklejają ust). Dodatkową zachętę 
do nabycia krówek stanowią „złote myśli” zapisane wewnątrz 
opakowania każdej sztuki.
Składniki: cukier, syrop glukozowy, mleko w proszku od-
tłuszczone, masło (zawiera laktozę), aromat – etylowanilina.
Smaczne krówki wyrabiane na maśle (bez oleju palmowego).
KOD: 232008

29,90

Oryginalny 
pomysł 

na słodki 
upominek!

Hit!



Zamówienia: 

tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30 
tel. kom.: 695-994-193
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Dla dzieci!
1 (5) /2020

www.religijna.pl
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każdego 
zakupu

Prezen
tza zakup

powyżej 
120 zł

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

NowośćNowość

Tysiąc darów. O sztuce 
codziennego szczęścia

ESPRIT, 13×20, s. 298, miękka

Rokitna 1915
Komiks poświęcony jest szarży 
polskich ułanów Drugiej Brygady 
Legionów pod dowództwem rotmi-
strza Dunin-Wąsowicza pod Rokitną 
– 13 czerwca 1915 r. Pod Rokitną 
w piętnaście minut polscy ułani prze-
szli trzy linie rosyjskich okopów doko-
nując czynu, który wcześniej nie udał 
się nikomu...
ANONS PRESS, 21×30, s. 44, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 173424

Somosierra 1808
Hiszpańskie góry, rok 1808. 
Na drodze wojsk napoleońskich 
 staje naszpikowana armatami, wąska 
górska droga prowadząca na szczyt 
przełęczy Somosierra. Pułkownik 
Kozietulski podrywa szwadron szwo-
leżerów do szarży odnosząc jedno 
z najświetniejszych zwycięstw w dzie-
jach polskiej kawalerii.
ANONS PRESS, 21×30, s. 54, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 173417

29,90
36,00 zł

39,90
44,00 zł

Herbatka krzemionkowa 
5 saszetek

Duchowa pomoc 
na Niedzielę Słowa Bożego

broszura, 14×20, s. 4



2

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

,90
 zł
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A że sam jest już w wieczności
więc przez swoich pomocników
darzy dzieci prezentami,
a ma ich zawsze bez liku.

Nasz Mikołaj, jako święty
wyprasza u Boga wiele,
może pomóc nam i dzisiaj,
prośmy go o pomoc śmielej.

Prośmy Go o dobre serca,
umiejętność podzielenia,
zobaczenia cudzej biedy,
i rozpaczy, i zwątpienia.

25

A że sam jest już w wiecznościA że sam jest już w wieczności
więc przez swoich pomocnikówwięc przez swoich pomocników
darzy dzieci prezentami,darzy dzieci prezentami,
a ma ich zawsze bez liku.a ma ich zawsze bez liku.

Nasz Mikołaj, jako świętyNasz Mikołaj, jako święty
wyprasza u Boga wiele,wyprasza u Boga wiele,
może pomóc nam i dzisiaj,może pomóc nam i dzisiaj,może pomóc nam i dzisiaj,
prośmy go o pomoc śmielej.prośmy go o pomoc śmielej.

Prośmy Go o dobre serca,Prośmy Go o dobre serca,
umiejętność podzielenia,umiejętność podzielenia,umiejętność podzielenia,
zobaczenia cudzej biedy,zobaczenia cudzej biedy,
i rozpaczy, i zwątpienia.i rozpaczy, i zwątpienia.

 zł

,90
 zł
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39,90

34,90
39,90

,90
39,90

Jak to naprawdę 
z Mikołajem było
Opowieść o prawdziwym 
Świętym Mikołaju!
Pisana wierszem rodzinna opowieść o prawdziwym 
św. Mikołaju – o biskupie Myry, który jako wierny kapłan 
i świadek Jezusa dał przykład chrześcijanom, jak należy 
obdarowywać bliźnich: z miłością, dyskretnie i nie tylko 
w święta…
WYD. AA, 26×29, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 640387

19,90
29,90 zł

Rabat 33%

Tekst: Madlena Szeliga, ilustracje: Katarzyna Zalewska

Kominiarz na święta
Kominiarz na święta to opowieść o samotności i tęsknocie. 
A także o tym, że trudno jest świętować bez najbliższych. 
Tajemniczy Pan Kominiarz trafi a do domu, w którym w wigilij-
ny poranek nie jest gwarno, nie słychać kolęd, a w malutkich 
garnkach gotują się potrawy dla zaledwie dwóch osób. Pan 
Kominiarz uczy, że święta to rodzina i spotkanie przy stole. 
Radość płynie z bycia razem. 
Książka otwiera cykl opowieści o Panu Kominiarzu, który przy-
chodzi ludziom z pomocą. Co roku jedna rodzina otwiera przed 
nim swoje drzwi… Niebanalna pozycja na święta. 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758019

39,90 zł39,90

S łyszał też zza drzwi mieszkania słabe głosy, jakby 
szum źle nastawionego radia i delikatny brzęk 
szkła lub garnków. Zdjął rękawiczki i nacisnął 
dzwonek. Usłyszał jak brzęczy za drzwiami. Nikt 
jednak nie otwierał. Czyli świetnie trafiłem! 
– ucieszył się i nacisnął dzwonek raz jeszcze. 
Pochuchał sobie w dłonie, bo zmarzł porządnie. 

Rozgrzały się trochę od jego ciepłego oddechu. Poprawił 
kapelusz, sprawdził czy guziki przy mundurze błyszczą jak 
trzeba i zapukał. Dalej nikt nie otwierał. Ależ świetnie tra-
fiłem w tym roku, naprawdę – cieszył się coraz bardziej.

S łyszał też zza drzwi mieszkania słabe głosy, jakby 
szum źle nastawionego radia i delikatny brzęk 
szkła lub garnków. Zdjął rękawiczki i nacisnął 
dzwonek. Usłyszał jak brzęczy za drzwiami. Nikt 
jednak nie otwierał. Czyli świetnie trafiłem! 
– ucieszył się i nacisnął dzwonek raz jeszcze. 
Pochuchał sobie w dłonie, bo zmarzł porządnie. 

Rozgrzały się trochę od jego ciepłego oddechu. Poprawił 
kapelusz, sprawdził czy guziki przy mundurze błyszczą jak 
trzeba i zapukał. Dalej nikt nie otwierał. Ależ świetnie tra-
fiłem w tym roku, naprawdę – cieszył się coraz bardziej.

39,9039,9039,90

19,90
34,90 zł

Rabat 40%

Historia 
prawdziwego Świętego Mikołaja 
Współcześnie „zeświecczonego” Mikołaja najczęściej spotyka 
w hipermarkecie, gdzie siedzi ubrany w czerwony płaszcz, czap-
kę z pomponem, ma doczepioną sztuczną białą brodę i zachęca 
do robienia zakupów. Co dziś zostało z historii o prawdziwym 
Świętym Mikołaju? Nasza książka przybliża osobę Świętego 
Mikołaja, biskupa Myry. W przystępny i jasny sposób opowiada 
o jego życiu, wielkich dokonaniach i cudach. A co najważniejsze, 
wyjaśnia, skąd wzięła się tradycja obdarowywania prezentami. 
Pozwala zrozumieć dzieciom, że najcenniejszy i dający najwięk-
szą radość jest podarunek dany prosto z serca.
RAFAEL, 17×26, s. 32, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 250758

9,90
14,90 zł

Święta Rodzina
Opowieść o Dziecku, które zbawiło świat
Komiks

Oto niezwykła opowieść o małżeństwie, w którym pojawił się Bóg 
pod postacią Dzieciątka. Oto najbardziej niesamowity cud, który 
wydarzył się w Betlejem przed dwoma tysiącami lat i nadal jest 
obecny wśród nas. Poznajmy przekazaną nam przez ewangeli-
stów historię świętej rodziny – Maryi, Józefa i małego Jezusa. To 
his toria pełna niezwykłych i niewytłumaczalnych wydarzeń, peł-
na niebezpieczeństw, ale też wzruszająca, tchnąca najpiękniejszą 
miłością oraz niewyczerpaną nadzieją.
RAFAEL, 20×29, s. 32, miękka

KOD: 250352

Tylko
19,90 zł
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22,90
26,00 zł

Księga wartości 
i dobrych obyczajów
Księga wartości i dobrych obyczajów pomaga dzieciom sta-
wać się mądrymi i odpowiedzialnymi ludźmi. Książka składa 
się z 42 krótkich opowiadań, których bohaterami są dzieci. 
Każda z historii poświęcona jest konkretnej postawie lub 
zalecie charakteru, którą warto w sobie rozwijać. Idealna 
książka dla dzieci, rodziców, wychowawców i opiekunów.
JEDNOŚĆ, 22×28, s. 108, twarda

KOD: 440769

Modlitwy 
Pięknie ilustrowana skarbnica najpiękniejszych modlitw chrześcijańskich! 
Subtelna harmonia słów skierowanych do Boga i piękna dzieł sztuki czyni 
z tego albumu cenną pamiątkę dla wszystkich wierzących, a zwłaszcza dla 
tych, którzy przeżywają ważne wydarzenia na drodze swego życia.
W książce: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Skład Apostolski, Chwała na wyso-
kości Bogu, Modlitwa poranna, Veni Sancte Spiritus, Magnifi cat, Modlitwa 
o pokój, Modlitwa Zawierzenia, Kantyk Symeona, Prośba o gorliwą służ-
bę, Modlitwa do Ducha Świętego, Modlitwa do Matki Bożej, Modlitwa do 
Świętego Józefa.
WYDAWNICTWO AA, 27×37, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 645825 

Płyta CD bez licencji do w
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Małgorzata 
Wilczewska

Niezbędnik 
modlitwy

Do książki dołączono płytę CD Niezbędnik 
modlitwy z recytacjami modlitw 
przeznaczonymi dla najmłodszych dzieci 
i ich rodziców. 
Dzięki tej płycie rodzice uzyskują cenną 
pomoc dydaktyczną w trudnym zadaniu 
nauczenia swych dzieci najważniejszych 
modlitw.

Wspaniała propozycja dla rodzin 
z małymi dziećmi

29,90
39,90 zł

Nowość

Najpiękniejsze polskie tradycje
Niezwykła podróż po świecie polskich tradycji!
Znakomicie ilustrowana książka, którą można podarować 
każdemu dziecku! W książce przedstawiono różne polskie 
zwyczaje i obrzędy, nie tylko ludowe. Zaprezentowano tu 
zarówno tradycje nadal żywe i pielęgnowane w naszej kultu-
rze, jak i te, które z czasem ustąpiły miejsca nowym zwycza-
jom. Ukazano ich piękno, znaczenie dla polskiej kultury oraz 
ponadczasową wartość. Warto pamiętać, że im lepsza zna-
jomość rodzimych tradycji, tym mocniejsza tworzy się więź 
z najbliższymi osobami, z miejscem, w którym się żyje oraz 
z ukochaną Ojczyzną.
BOOKS&FUN, 21×30, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 056703

29,90
34,90 zł
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Dla dzieci

Pismo Święte dla młodych
Niepowtarzalna edycja Biblii Tysiąclecia przygotowana specjalnie 
dla młodych czytelników. Po raz pierwszy w Polsce pełny tekst Pisma 
Świętego w najbardziej cenionym pallotyńskim tłumaczeniu połączo-
no z najpopularniejszą na świecie edycją Biblii dla dzieci i młodzieży. 
Grafi ki, komentarze, objaśnienia, ciekawostki, didaskalia, przygodowa 
stylizacja, kolorowe mapy i wiele innych elementów przygotowano po 
to, by młody czytelnik ze zrozumieniem i w pełni świadomie korzystał 
z dobrodziejstw Słowa Bożego. Pismo Święte dla młodych ma szansę 
stać się tym wydaniem Biblii, po które nastolatki sięgać będą chętnie 
i samodzielnie.
PALLOTTINUM, RAFAEL, 14×21, s. 1680, 
twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 889034

Tę wyjątkową edycję Biblii polecamy szczególnie:
dla dzieci komunijnych, 
dla młodzieży przystępującej do sakramentu 
bierzmowania,
dla rodzin z dziećmi i dorastającą młodzieżą,
dla księży, katechetów i szkół.

Bestseller

79,90
89,90 zł

Biblia w komiksie
Opowieść o Bogu i wielkich bohaterach
Komiksowe wydanie opowieści biblijnych przenoszące czytelnika 
w sam środek akcji i przygody rodem z czasów Starego i Nowego 
Testamentu! Zapierająca dech w piersiach barwna i dynamiczna 
kreska oraz sprawna narracja zaciekawią młodych czytelników otwie-
rając ich na biblijne treści. Pięknie wydane dzieło, od którego trudno 
się oderwać! Teksty w książce Biblia w komiksie, choć nie stanowią 
pełnych, bezpośrednich cytatów z Biblii, oddają dokładnie sens 
i przekaz tekstów biblijnych przemawiając współczesnym językiem 
zrozumiałym i przyjaznym dla młodego czytelnika. 
RAFAEL, 18×24, s. 642, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 250062

59,90
79,90 zł

Oszczędzasz 20 zł
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Bestseller

Dla dzieci

5

Dla dzieci

Polska
Edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy 
w wieku powyżej 5 lat

Przed wami pełna przygód wędrówka, w której liczą się bystre 
oko, refl eks, ciekawość świata i dobra zabawa. Rozwiązuj zagadki, 
poszukuj najciekawszych atrakcji i... planuj własne, fascynujące 
podróże po Polsce! Różnorodne warianty gry pozwalają na do-
stosowanie rozgrywki do wieku i temperamentu uczestników. Gra 
rozwija koncentrację, spostrzegawczość, pamięć i umiejętność 
pracy w grupie. Przybliża również zagadnienia związane z geogra-
fi ą i historią Polski oraz z fauną i fl orą występującą na jej terenie.
Zawartość pudełka:
• plansza do gry,
• plakat,
• 15 kart do gry obserwacyjnej,
• 10 kart ruchu,
• 30 kart z pytaniami,
• 5 pionków,
• kostka do gry,
• instrukcja.

EDGARD, wymiary pudełka: 25×6×24 cm, przeciętny czas rozgrywki ok. 20-40 min.

KOD: 646782

Edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy 

Przed wami pełna przygód wędrówka, w której liczą się bystre 
oko, refl eks, ciekawość świata i dobra zabawa. Rozwiązuj zagadki, 
poszukuj najciekawszych atrakcji i... planuj własne, fascynujące 
podróże po Polsce! Różnorodne warianty gry pozwalają na do-

Edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy 

Przed wami pełna przygód wędrówka, w której liczą się bystre 
oko, refl eks, ciekawość świata i dobra zabawa. Rozwiązuj zagadki, 
poszukuj najciekawszych atrakcji i... planuj własne, fascynujące 

44,90
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Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su
per cena!

134,90
39,90 zł

Dla dzieci

Wojtek
Żołnierz bez munduru
Pasjonująca opowieść o najsłynniejszym niedźwiedziu 
na świecie! Prawdziwa historia Wojtka – barwnie zilustrowa-
na i opowiedziana językiem zrozumiałym dla najmłodszych. 
Dzięki tej książce również małe dzieci mogą poznać losy 
dzielnego niedźwiedzia, który przebył cały szlak bojowy 
z armią gen. Andersa: od Iranu, poprzez Bliski Wschód 
i walki we Włoszech (w tym bitwę pod Monte Cassino) aż po 
Wielką Brytanię. 
WYD. ŚW. WOJCIECH, 18×21, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 650398

19,90
25,00 zł

Tylko
12,90 zł

Nasze polskie 
rymowanki
Przedstawiamy zbiór ponad-
pokoleniowych wierszyków, 
piosenek i rymowanek, któ-
re towarzyszą dzieciństwu 
wszystkich Polaków – niektóre 
nawet od kilkudziesięciu lat! 
Znajdują się tutaj tak znane 
utwory, jak Była sobie żabka 
mała, Jedzie pociąg z daleka, 
Ojciec Wirgiliusz, Mam chus-
teczkę haftowaną czy Sroczka 
kaszkę warzyła i wiele innych.
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 176124

Zenon Gierała

Zamki i klasztory 
w legendach i baśniach polskich
To kopalnia wiedzy o początkach państwa polskiego i jego 
 legendarnej przeszłości. Pomiędzy prawdę i legendę 
 włączono tu dzieje starych zamków i pałaców, sędziwych 
klasztorów i kościołów, które popadły z latami w zupełną 
ruinę. Dziś pozostały po nich nieliczne ślady, które stanowią 
nieodłączną część krajobrazu każdego polskiego regionu. 
I tylko ludowy bajarz wie, jak wiele zadziwiających opowieści 
jest z nimi związanych. 
JEDNOŚĆ, 20×27, s. 700, twarda

KOD: 441261

Dziedzictwo 
kulturowe całej 
Polski!

Jedyne takie dzieło na rynku wydawniczym! 

69,00
76,00 zł

Tylko
12,90 zł

Dobre maniery 
dla dzieci
Z książki tej dzieci dowiedzą 
się, jak należy zachowywać 
się przy stole, w szkole, pod-
czas odwiedzin, na ścieżce 
rowerowej, w autobusie, w ki-
nie lub podczas korzystania 
z internetu. Trudne zasady 
dobrego wychowania zostały 
przedstawione w formie hu-
morystycznych wierszyków, 
których bohaterami są nie-
sforne zwierzątka. 
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 177145

Rotmistrz Pilecki 
w komiksie
Barwna opowieść o wielkim bohaterze polskiej historii 
rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Historia jednego z najodważ-
niejszych żołnierzy II wojny światowej, który na ochotnika 
dał się zamknąć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, aby 
tam zorganizować konspirację. Po brawurowej ucieczce na-
pisał szczegółowe raporty z Auschwitz. Walczył w Powstaniu 
Warszawskim. Po wojnie został aresztowany przez UB, uwie-
ziony w mokotowskim wiezieniu i zastrzelony 25 maja 1948 
roku. Komiks w kapitalny sposób opowiada o życiu bohater-
skiego rotmistrza, który jest wzorem dla młodych Polaków.  
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644224

24,90
29,90 zł

Dziedzictwo 
kulturowe całej 
Polski!

69
76,00
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Szachy. Mój pierwszy podręcznik
Podstawy gry w szachy 
dla dzieci!
Szachy to najpopularniejsza gra planszowa na świecie. 
Oferowany przez nas podręcznik – opracowany z pomocą in-
struktora i sędziego szachowego klasy państwowej – w przy-
stępny sposób wyjaśnia dzieciom zasady gry w szachy. Dzięki 
tej książce dzieci poznają podstawy gry w szachy i nauczą się 
sztuczek, które pomogą im wygrać niejedną partię szachów. 
Super pomoc dla przyszłych mistrzów szachowych!
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 717651

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller

Ferenc Halász, Zoltán Géczi

Szachy. Taktyka i strategia mistrzów
Ta książka pokazuje młodym graczom, w jaki sposób poprowa-
dzić grę, by odnieść zwycięstwo. Przedstawia taktyki i strategie 
mistrzów i arcymistrzów, które mogą stać się inspiracją dla mło-
dzieży i dzieci mających już opanowane podstawy gry w szachy. 
Warto doskonalić się w tej królewskiej grze, ponieważ uczy ona 
skutecznego działania pod presją, zasad zdrowej rywalizacji 
i szacunku wobec przeciwnika, a także rozwija takie cechy jak 
odpowiedzialność za podjęte decyzje, opanowanie, koncentra-
cja, determinacja, cierpliwość i wytrwałość. 
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 128, twarda

KOD: 440929

Szachy królewskie
Oryginalny pomysł na prezent!
Szachy ozdobne, wyrabiane ręcznie. Plansza i fi gury zostały 
wykonane z prawdziwego drewna. Dzięki kunsztownej, artystycz-
nej obróbce szachy królewskie uzyskały oryginalny, szlachetny 
wygląd. Ciemne fi gury mają kolor brązowy. Planszę – kasetkę 
wyposażono we wkładkę na fi gury szachowe. Produkt polski.
Wymiary planszy po złożeniu: 35×17×5 cm

KOD: 012084

99,00

Wysoka jakość wykonania! 

Hit!

Katarzyna Kielecka

Gieśki
Gieśki to pełna humoru opowieść o nieco zuchwałych, od-
ważnych i psotnych dziewięciolatkach z klasy III G. Krzysiek, 
Czesiek i Misiek wplątują się w kolejne awantury, walczą 
z porywaczem, polują na czarownice, zastawiają zasadzki 
i snują fi lozofi czne rozważania o sensie życia. Wciąż wysta-
wiają na próbę cierpliwość rodziców i ulubionej nauczycielki, 
a przy tym docinają sobie i kłócą się zawzięcie. Mimo to 
każdy wie, że w sprawach ważnych można na nich polegać, 
bo doskonale rozumieją, czym jest lojalność i co w życiu liczy 
się najbardziej…
SZARA GODZINA, 14×20, s. 320, twarda

KOD: 201385

29,90
39,90 zł

Idealna książka 
dla wielbicieli 
przygód 
Mikołajka!
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34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna 
Geografi a
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, zestawie-
nia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 277540

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna
Historia
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, daty, 
wydarzenia, postacie, przejrzyste zesta-
wienia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 800, twarda

KOD: 277823

Encyklopedia szkolna 
Matematyka
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, atrakcyjne wykresy, tabele, 
ilustracje.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 170153

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Liceum
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, fi lozofi a, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 1016, twarda

KOD: 276666

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Szkoła podstawowa
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, fi lozofi a, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 276680

Edukacja

Ilustrowany słownik 
angielsko-polski, 
polsko-angielski
Słownik jest przeznaczony dla dzieci roz-
poczynających naukę. Liczne przykłady 
zostały zobrazowane barwnymi ilustra-
cjami. Cały słowniczek zawiera w części 
angielsko-polskiej około 6 000 haseł, 
a jako jedyny na rynku posiada część 
polsko-angielską. Wszystkie słówka mają 
podany uproszczony sposób wymowy.
GREG, 17×24, s. 192, twarda

KOD: 179248

22,90

Bestseller
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17,90
39,90 zł

Dla dzieci

17,90
39,90 zł

Paweł Kołodziejski

Dywizjon 303 w komiksie
Komiks adresowany do młodych czytelników opowiada pa-
sjonujące dzieje Dywizjonu 303, który zasłynął z bohaterskiej 
postawy lotników i nadzwyczajnej skuteczności bojowej pod-
czas słynnej Bitwy o Anglię. Czyny, jakich dokonali żołnierze 
tej formacji, inspirują nowe pokolenia Polaków, czego dowo-
dem jest wielka popularność, jaką zdobyły dwa szlagierowe 
fi lmy fabularne emitowane w polskich kinach. 
Teraz zapraszamy na spotkanie z bohaterskimi lotnikami 
w formie komiksowej. 
WYD. AA, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644422

,90
 zł

19,90
24,90 zł

34,90
39,90 zł

Atlas historii Polski
Atlas historii Polski to nie jest zwykły atlas. To kompendium 
przedstawiające dzieje Polski od początków państwa polskie-
go aż po czasy współczesne. W przystępny i przejrzysty sposób 
przekazuje najistotniejsze informacje dotyczące historii nasze-
go kraju, które każdy młody czytelnik powinien znać. W atlasie 
– oprócz kolorowych map – znajdują się opisy wydarzeń poli-
tycznych związanych z kształtowaniem się i rozwojem państwa 
polskiego, prezentowane są sylwetki władców i ich najważniejsze 
dokonania oraz zasługi dla kraju, a także biogramy wielu innych 
wybitnych postaci historycznych. Każdy rozdział zawiera wiele 
ciekawostek z różnych dziedzin i odwołań do historii powszech-
nej. Dzięki temu łatwo można zorientować się, co działo się 
w tym samym czasie w Europie i na świecie. 
MARTEL, 21×30, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222886

34,90
39,90 zł

,90
 zł

29,90
49,99 zł

Rabat 40%

Słownik 
angielsko-polski, 
polsko-angielski 3w1 
Wydawnictwo Greg przedstawia słownik zawierający ponad 
90 000 haseł, zwrotów i znaczeń, rozszerzony o dwa funkcjo-
nalne dodatki – zasady gramatyki angielskiej oraz rozmówki 
polsko-angielskie. Największym atutem słownika jest uprosz-
czona wymowa podana przy każdym haśle, co czyni tę książkę 
absolutnie wyjątkową na rynku. Szeroki wybór słownictwa 
sprawia, że słownika można używać zarówno w szkole, jak i na 
studiach czy podczas przygotowań do wyjazdu za granicę.
GREG, 15×21, s. 888, twarda

KOD: 170160

26,90

90 000 haseł!
Prawie 900 stron!

Marta Kurdziel

Elementarz. Czytamy metodą sylabową
Najlepsza książka do nauki czytania. Metoda sylabowa poleca-
na jest przez najlepszych nauczycieli i metodyków nauczania 
wczesnoszkolnego jako bardzo skuteczna, szybka i bezpro-
blemowa. Pierwsza część książki zawiera prezentację literek 
i sylab, w drugiej zaś znajdują się czytanki, które są ułożone od 
najprostszej do najtrudniejszej. W całej książce zastosowano 
wyraźny podział na sylaby, przykładowe słówka, proste zda-
nia, dzięki czemu dziecko szybko nauczy się czytać płynnie. 
Zajmujące czytanki i wspaniałe, kolorowe, zabawne ilustracje 
są dodatkowym atutem książki. Dzięki temu każde dziecko 
z przyjemnością będzie uczyło się czytać!
GREG, 20×29, s. 160, miękka

KOD: 173703

21,90

Bestseller
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