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ZAMÓWIENIA: 

tel.: 12 345 42 00,12 446 72 56, tel. kom.: 695 994 193, faks: 12 259 00 33
(poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 18.00, sobota godz. 8.00 – 13.00)

Zamówienie na kwotę 99 zł lub więcej – przesyłka gratis!

PREZENT 
do każdego zakupu!

DODATKOWY PREZENT
za zakup powyżej 99 zł!

DODATKOWY PREZENT
za zakup powyżej 200 zł!

OBRAZEK
ŚW. JÓZEF
7x12 cm

PAKIET 9 KARNETÓW WIELKANOCNYCH 
z kopertami (10x15 cm). 

za zakup powyżej 200 zł!

ŚLEDZTWO W SPRAWIE CUDÓW
WYD. AA, 14x20, s. 288, miękka

PAKIET 9 KARNETÓW WIELKANOCNYCH 
z kopertami (10x15 cm). 

NOWOŚĆ

19,90
Tylko

SÓL HIMALAJSKA Z EKO ZIOŁAMI (w młynku) 90g
Dzięki starannie dobranym składnikom, sól z eko ziołami ma niepowtarzalny smak i aromat. 
Skład: sól himalajska biała, pieprz kolorowy, czosnek płatki, czosnek niedźwiedzi, lubczyk, cebula suszona, 
pietruszka, oregano, cząber.
KOD: 290223

Zdrowie, poradniki,
kulinaria 03/2019

www. religijna.pl

Solidny ceramiczny młynek wielokrotnego użytku 
z regulacją grubości mielenia!
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ZŁOTA KOLEKCJA ZIÓŁ

ZBIGNIEW T. NOWAK

POKRZYWA PRZYWRACA ZDROWIE

14,90
24,90

14,
24,90

BESTSELLER

Kompetentny poradnik autorstwa znawcy ziół, dziennikarza 
i popularyzatora zdrowego żywienia. Książka ta w oparciu 
o najnowsze zdobycze nauki dostarcza obszernej wiedzy 
na temat zalet leczniczych pokrzywy, którą stosuje się 
m.in. na oczyszczenie (detoks) organizmu z toksyn i kwa-
su moczowego, anemię, cukrzycę, otyłość, reumatyzm, 
artretyzm, wzmocnienie odporności, nieprzyjemny zapach 
potu, alergię, osteoporozę, kamicę nerkową, obrzęki stóp, 
przerost prostaty, nadmierne wypadanie włosów, łojotok, 

trądzik oraz zapobiegawczo przed chorobą Alzheimera 
i zakrzepami krwi. Poradnik podpowie jak prawidłowo 
zbierać pokrzywę i jak ją przetwarzać na proste i tanie 
domowe preparaty. Z książki dowiemy się, w jaki sposób 
wykorzystywać pokrzywę w kuchni (np. do przyrządzania 
oryginalnych zup, sałatek, surówek i innych dań) oraz jak 
domowym sposobem przygotować kosmetyki na bazie 
pokrzywy. Korzystajmy z tej cennej rośliny dla zdrowia 
i urody zupełnie za darmo, bo przecież wszędzie jej pełno!

AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 643029
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ZIOŁA ODTRUWAJĄCE Z POKRZYWĄ 
(sypane) 50g

Składniki: 
liść pokrzywy (50%), kłącze pięciornika, ziele rdestu ptasiego, liść mięty, 
liść porzeczki czarnej. 

Mieszankę ziołową zaleca się stosować do picia po długotrwałych kura-
cjach lekami oraz po przebytych zatruciach pokarmowych. Zalecana jest 
do picia dla dzieci i dorosłych.
KOD: 290193

ZIOŁA WSPOMAGAJĄCE PRACĘ WĄTROBY Z POKRZYWĄ 
(sypane) 50g

Składniki: 
liść pokrzywy (50%), ziele dziurawca, ziele karczocha, ziele krwawnika, 
kwiat nagietka.

Herbatka wykonana z ziół korzystnie wpływających na pracę wątroby. 
KOD: 290216

ZIOŁA POPRAWIAJĄCE STAN SKÓRY 
(sypane) 50g

Składniki: 
liść pokrzywy (50%), ziele bodziszka, ziele uczepu, kłącze perzu, kora dębu. 

Gdy masz nieidealną cerę, warto wzmocnić organizm odpowiednią kom-
pozycją ziół. Przygotowana mieszanka ziołowa oprócz picia może także 
służyć do obmywania twarzy. Systematyczne używanie mieszanki ziołowej 
w postaci herbatki i okładów daje doskonały efekt. 
KOD: 290209

ZIOŁA DLA DIABETYKÓW 
(sypane) 50g

Składniki: 
liść pokrzywy (65%), ziele rutwicy, naowocnia fasoli, kłącze perzu.

Mieszanka ziołowa dzięki swoim właściwościom może być pomocnym 
środkiem dla diabetyków. 
KOD: 290155

7,90
Tylko

7,90
Tylko

7,90
Tylko

7,90
Tylko

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIANowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA
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ZBIGNIEW T. NOWAK

BRZOZA RATUJE W CHOROBIE

ZŁOTA KOLEKCJA ZIÓŁ

19,90
24,90

19,90
24,90

Kompetentny, pierwszy na polskim rynku wy-
dawniczym kompletny poradnik o wykorzystaniu 
brzozy zarówno w medycynie, jak i kosmetyce 
naturalnej. Zbigniew T. Nowak podaje zbiór 
cennych receptur na tanie i skuteczne, domowe 
specyfiki z brzozy, m.in. na preparat z czyru brzo-
zowego o działaniu przeciwrakowym, zioła fran-
ciszkańskie na kamicę moczową, „kurację płu-
czącą” (pomocną w kamicy nerkowej), herbatkę 
oczyszczającą organizm z kwasu moczowego, 

maść na bolące stawy, tybetańską maść na 
ropiejące rany, krople przeciwtrądzikowe, tonik 
zalecany przy łysieniu i łupieżu, płukankę na 
połysk włosów, domowy szampon itp. Autor 
doradza również, jak wspomagać zdrowie so-
kiem ściąganym z pni brzozy, jak przygotować 
brzozowy okład i kąpiel dla obolałych stóp oraz 
jak z pomocą brzozy zwalczać trądzik i łuszczycę. 
Zdrowotne właściwości preparatów z brzozy po-
twierdzają najnowsze wyniki badań naukowych.

AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 758071

BESTSELLER
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ZIOŁA OCZYSZCZAJĄCE Z BRZOZĄ 
(sypane) 50g

Składniki: 
liść brzozy (50%), liść poziomki, ziele uczepu.

Odprowadzanie wody z organizmu jest bardzo ważnym procesem, 
dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa specjalną mieszankę ziołową, 
która pomoże usprawnić ten proces. 
KOD: 290186

7,90
Tylko

7,90
Tylko

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ZIOŁA NA DOLEGLIWOŚCI REUMATYCZNE I ARTRETYCZNE 
(sypane) 50g

Składniki: 
liść brzozy (50%), ziele wiązówki, ziele skrzypu.

Według literatury zielarskiej ta mieszanka ziołowa może być stosowana 
szczególnie przez osoby cierpiące z powodu dolegliwości artretycznych 
i reumatycznych. Mieszanka zawiera w swoim składzie zioła o działaniu 
przeciwzapalnym. Polecana jest do picia na co dzień zamiast zwykłej 
herbaty.
KOD: 290162

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

17,90
Tylko

24,90
Tylko

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIANowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

SÓL HIMALAJSKA RÓŻOWA (w młynku) 180g
Sól himalajska posiada szeroki zakres barw: od czystej bieli do różu 
i czerwieni. Ta różnorodność wynika z dominującego minerału. W różo-
wej soli jest to żelazo, które pobudza szpik kostny do produkcji czerwo-
nych krwinek i wspomaga prawidłową pracę układu odpornościowego. 
Ceramiczny młynek wielokrotnego użytku z regulacją grubości mielenia.
KOD: 290247

PIEPRZ KOLOROWY EKOLOGICZNY ZIARNO (w młynku) 80g

Składniki: 
pieprz czarny, pieprz biały, pieprz zielony, pieprz czerwony.

Wyborna przyprawa używana do mięs, wędlin i sosów. 
Ceramiczny młynek wielokrotnego użytku z regulacją grubości mielenia.
KOD: 290230
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Znawca roślin 
leczniczych, ekspert  
w popularnym programie  
„Pytanie na śniadanie”, 
nadawanym w TVP2

Zbigniew T. Nowak  
na targach w Warszawie!

Książki Zbigniewa T. Nowaka 
oferujemy Państwu  
na stronach 2-12  
niniejszego katalogu

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

Serdecznie zapraszamy na spotkania z Panem Zbigniewem T. Nowakiem podczas najbliższych 
Targów Wydawców Katolickich w Warszawie:

6 kwietnia 2019 (sobota), godzina: 12-14, Warszawa, 
Arkady Kubickiego, sala kinowa. 
Temat: Odtruj organizm i uwolnij się od chorób.

5 kwietnia 2019 (piątek),  godzina: 16-17, Warszawa, 
Arkady Kubickiego, sala kinowa. 
Temat : Antybiotyki z apteki Pana Boga – perły 
współczesnej medycyny.

Po każdym spotkaniu Pan Zbigniew T. Nowak będzie podpisywał książki  
na stoisku Klubu Książki Katolickiej.
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Odwiedź na Facebooku stronę „Zdrowie ukryte 
w ziołach według Zbigniewa T. Nowaka”
www.facebook.com/ZbigniewTNowakKsiazki/

ZBIGNIEW T. NOWAK

RÓŻA PRZEDŁUŻA ŻYCIE
Wyjątkowa książka o niezwykłych właściwościach róży dla zdrowia człowieka. Autor – znawca 
ziół i propagator zdrowego odżywiania – przedstawia liczne przepisy na zdrowe, a przy tym 
smaczne, produkty z zastosowaniem płatków lub owoców róży. W oparciu o najnowsze 
badania podaje również cenne rady, jak stosować preparaty z dodatkiem róży w rożnych 
chorobach i dolegliwościach. 
Róże są nie tylko do podziwiania, do upajania się ich wonią. Z płatków niektórych gatunków 
tego krzewu ludzie mogą czerpać wprost niezliczone korzyści w leczeniu, kuchni i kosmetyce. 
Róże rosnące dziko wydają także wartościowe owoce, które uznaje się za najzdrowsze na 
świecie. Stanowią wprost nieprzebraną skarbnicę witaminy C, a z uwagi na ich przydatność 
w leczeniu chorób cywilizacyjnych, można śmiało powiedzieć, że naprawdę potrafią przedłużyć 
człowiekowi życie. 

Zbigniew T. Nowak
AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 758095

19,90
24,90

19,90
24,90

ZBIGNIEW T. NOWAK

ŻURAWINA SAMO ZDROWIE
Współczesna medycyna okrzyknęła dziś żurawinę owocem na miarę XXI wieku. Zawiera 
ona bowiem unikalne wręcz związki lecznicze, które potrafią człowiekowi zagwarantować 
zdrowie na długie lata. Okazuje się, że owoce żurawiny to nie tylko ceniony od dawna 
lek na stan zapalny dróg moczowych czy pęcherza, ale także skutecznie broniący przed 
konsekwencjami postępującej miażdżycy, nowotworami, zwyrodnieniem plamki żółtej 
(AMD), depresją, syndromem chronicznego zmęczenia, próchnicą zębów. To również 
niezastąpiony środek poprawiający wydolność mózgu, ułatwiający odchudzanie, kom-
pleksowe odtruwanie organizmu z toksyn, pomocny w przeziębieniu i grypie czy zalecany 
przy przeroście gruczołu krokowego (prostaty).

W książce tej Czytelnik znajdzie wiele receptur na sprawdzone domowe specyfiki 
z owoców żurawiny na przeróżne dolegliwości. Pozna też wiele przepisów na lecznicze, 
oryginalne w smaku konfitury, galaretki, przeciery, sałatki, surówki, sosy do mięs, a nawet 
prozdrowotny chleb z tymi owocami.
AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 758101 
AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 128,
KOD: 758101 

19,90
24,90

19,90
24,90

ZŁOTA KOLEKCJA ZIÓŁ

BESTSELLER
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ZBIGNIEW T. NOWAK
NATURALNE ANTYBIOTYKI Z BOŻEJ APTEKI
Pierwszy tytuł serii poświęcony jest roślinom o właściwościach antybakte-
ryjnych i przeciwzapalnych. Umiejętne włączenie tych roślin do codziennej 
diety zapewnia skuteczną profilaktykę zapobiegającą infekcjom oraz 
pomoc i ulgę w przypadkach zachorowań. Lektura tej książki wyposaża 
nas w wiedzę o leczniczych właściwościach czos nku, cebuli, bzu czarnego, 
babki lancetowatej, chrzanu, dziewanny, jeżówki purpurowej, lipy, maliny, 
sosny, szałwi lekarskiej oraz tymianku. W książce Zbigniewa T. Nowaka 
znajdziemy receptury na smaczne i zdrowe herbatki, soki, syropy oraz 
inne preparaty z użyciem omawianych roślin.
WYD. AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 646938

9,90
Tylko

Książka dostępna 
również w placówkach 
Poczty Polskiej. 
Sprawdź dostępność:

9,90
Tylko

ZBIGNIEW T. NOWAK
NATURALNE KURACJE 
PRZEDŁUŻAJĄCE ŻYCIE

Zbigniew T. Nowak przekazuje nam podstawową wiedzę o dolegliwo-
ściach oraz groźnych chorobach, które skracają nasze życie. Należą do 
nich: brak sił witalnych, osłabienie układu odpornościowego organizmu, 
nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, złogi złego cholesterolu, a także 
cukrzyca i jej powikłania. Autor pisze o cennych właściwościach roślin 
takich jak żeń-szeń, różeniec górski, jeżówka purpurowa, aloes, jemioła 
pospolita, czosnek pospolity, głóg, rutwica lekarska i morwa biała, które są 
dla nas pomocą w przeciwdziałaniu tym chorobom. W książce znajdziemy 
cenne informacje, w jakich przypadkach warto sięgać po te dary natury, 
a także gotowe receptury na krople, soki, syropy, nalewki i inne produkty 
do domowego użytku. 
WYD. AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 160030

9,90
Tylko

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁOWE KURACJE ODTRUWAJĄCE I ODCHUDZAJĄCE
W swojej kolejnej książce Zbigniew T. Nowak omawia program odtru-
wania i regenerowania wątroby oraz zdrowe sposoby na odchudzanie 
i smukłą sylwetkę. Autor dzieli się wiedzą o działaniu roślin, które należy 
wprowadzić do codziennej diety w trosce o zdrową wątrobę. Należą do 
nich: karczoch, ostropest plamisty i mniszek lekarski. Obszernie omawia 
topinambur (wyjątkowy specyfik dla otyłych i chorych na cukrzycę) i zielo-
ną herbatę – podstawowy produkt w kuracji odchudzającej. Przedstawia 
ziołową apteczkę dla smukłej sylwetki, w tym m.in. zioła na schudnięcie, 
mieszankę ziołową na otyłość, miksturę ułatwiającą odchudzanie oraz 
zioła hamujące apetyt. Przytacza również rady ojca Grzegorza Sroki dla 
osób zmagających się z otyłością. 
WYD. AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 647898

Książka dostępna 
również w placówkach 
Poczty Polskiej. 
Sprawdź dostępność:

Książka dostępna 
również w placówkach 
Poczty Polskiej. 
Sprawdź dostępność:ZBIGNIEW T. NOWAK

PRZETWORY, KTÓRE LECZĄ
Znany i ceniony autor Zbigniew T. Nowak przedstawia proste i sprawdzone 
przepisy na wyśmienite galaretki, soki, sosy, syropy, dżemy, powidła, kon-
fitury, nalewki, przeciery i inne specjały ze zdrowych, popularnych i łatwo 
dostępnych darów natury: truskawek, poziomek, malin, jagód, porzeczek, 
owoców i płatków dzikiej róży, czereśni, wiśni, moreli, brzoskwini, ogór-
ków, pomidorów i papryki. Autor sięgnął m.in. do znakomitych receptur 
kuchni klasztornej. Każdy przepis został omówiony według prostego 
i przejrzystego schematu: składniki, przygotowanie, korzyści w kuchni, 
pożytek dla zdrowia. 
WYD. AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 648130

9,90
Tylko

Z tradycji Ojca Klimuszki
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ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁA NA SERCE, MIAŻDŻYCĘ I NADCIŚNIENIE
Ziołowa apteka dla osób zmagających się z dolegliwościami serca oraz 
z miażdżycą i nadciśnieniem! Zbigniew T. Nowak podaje sprawdzone 
receptury na herbatki, krople, syropy oraz inne specyfiki z darów natury 
wspomagających pracę serca i układu krążenia: z głogu, serdecznika, 
miłorzębu, cebuli, czosnku, ciemnych winogron, nasion wiesiołka i jemioły. 
WYD. AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 648659

9,90
Tylko

BESTSELLER

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁOWA APTECZKA DLA PRZEZIĘBIONYCH
Zbigniew T. Nowak omawia naturalne sposoby na różne infekcje i dole-
gliwości (przeziębienie, grypa, katar, kaszel i problemy z odkrztuszaniem, 
zapalenie gardła i zapalenie zatok) z wykorzystaniem tak znakomitych 
darów natury jak jeżówka purpurowa, czarny bez, lipa, malina, dziewanna, 
czosnek, miód, propolis, babka lancetowata, tymianek i szałwia lekarska. 
Znajdziemy tu fachowe porady oraz przepisy na wyśmienite herbatki, 
syropy, nalewki i inne specjały, które wzmacniają odporność i wspomagają 
organizm w walce z infekcjami.
WYD. AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 640820

9,90
Tylko

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁOWE SPOSOBY NA DEPRESJĘ I ZŁY NASTRÓJ
Kompetentny poradnik, z którego dowiemy się, co to jest depresja, jak ją rozpoznać i dlaczego 
ludzie zapadają na tę ciężką chorobę. Autor omawia także sposoby leczenia depresji oraz ujawnia, 
co przy nerwicy i depresji doradzał słynny zielarz ojciec Grzegorz Sroka. Dzięki tej pożytecznej 
książce poznamy leczniczą moc takich darów natury jak dziurawiec, lawenda, miłorząb, melisa, 
chmiel, różeniec górski, tarczyca bajkalska, wąkrota azjatycka, szfran, żeń-szeń i rozmaryn 
oraz uzyskamy sprawdzone receptury na skuteczne domowe specyfiki z zastosowaniem tych 
drogocennych roślin.
WYDAWNICTWO AA, 14x20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 641384

9,90
Tylko

Z tradycji Ojca Klimuszki



10

ZIOŁA Z POLSKICH ŁĄK
Poradnik przedstawia rośliny lecz-
nicze rosnące na naszych łąkach, 
m.in.: babkę lancetowatą, blusz-
czyk kurdybanek, krwawnik, mni-
szek lekarski, pokrzywę, podbiał, 
skrzyp polny, stokrotkę, tasznik, 
oman łąkowy, pięciornik gęsi, 
szczaw, świetlik łąkowy, żywokost 
lekarski i wiele innych.
Książka ta dostarcza obszernej 
wiedzy jak zbierać i przetwarzać te 
rośliny na domowe specyfiki. 
AA, 14x20, s. 328, 
twarda, kolorowe fotogra� e
KOD: 647737

ZIOŁA DLA ZDROWIA DZIECI
Oparte o najnowsze zdobycze medy-
cyny kompendium wiedzy o natural-
nych kuracjach stosowanych u dzieci 
w różnych rodzajach schorzeń, takich 
jak: grypa, przeziębienie, gorączka, 
stany zapalne, afty, pleśniawki, kol-
ka niemowlęca, biegunka, choroba 
lokomocyjna, anemia, pobudliwość 
nerwowa, trądzik młodzieńczy, alergie, 
ADHD i moczenie nocne. Autor pisze 
również o sposobach regenerowania 
organizmu po antybiotykoterapii. 
AA, 14x20, s. 280, 
twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 642497

ZIOŁA DLA CHOREGO SERCA
Autor proponuje doskonałe na-
turalne środki na wzmocnienie 
i poprawę pracy serca, takie jak 
głóg, serdecznik, winorośl, czosnek, 
cebula, awokado, melisa, miłorząb, 
aronia, porzeczka czarna, borówka 
czernica, tasznik pospolity, wiesio-
łek, galgant, róża dzika i pomarsz-
czona, szanta zwyczajna, żurawina. 
Znajdziemy tu liczne receptury na 
środki lecznicze przygotowane 
z powyższych darów natury.
AA, 14x20, s. 224, 
twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 642251

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁOWA APTEKA 
SENIORA 
Poradnik, który pomaga w natu-
ralny sposób tanio i skutecznie 
wspomagać leczenie chorób i do-
legliwości typowych dla seniorów 
takich jak m.in.: nadciśnienie, żyla-
ki, nadmiar cholesterolu, nowotwo-
ry, zawał serca, udary, problemy 
z pamięcią, reumatyzm, artretyzm, 
odleżyny, klimakterium itp. 
AA 14x20, s. 256, 
twarda, kolorowe zdjęcia
KOD: 647928

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁA, KTÓRE PODBIŁY 
MEDYCYNĘ
Skuteczne i bezpieczne rośliny 
lecznicze m.in.: różeniec górski, 
żeń-szeń, karczoch, ostropest pla-
misty, wiesiołek, żurawina, czystek, 
topinambur, miłorząb, dziurawiec, 
winorośl właściwa, aloes, czosnek 
pospolity i niedźwiedzi. W książce 
omówiono ich zastosowanie oraz 
receptury na naturalne specyfiki.
AA, 14x20, s. 304, 
twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 640899

ZBIGNIEW T. NOWAK

ANTYBIOTYKI 
Z APTEKI PANA BOGA
Książka zawiera wiele unikalnych i sku-
tecznych receptur z babki lancetowatej, 
bzu czarnego, czosnku pospolitego, 
cebuli, chrzanu pospolitego, dziewanny, 
jeżówki purpurowej, lebiodki pospo-
litej, lipy drobnolistnej, macierzanki 
piaskowej, maliny właściwej, miodu 
pszczelego, nagietka lekarskiego, olejku 
z drzewa herbacianego, propolisu, so-
sny, szałwii lekarskiej i tymianku.  
AA, 14x20, s. 256, 
twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 644880

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIOŁOWA KLINIKA 
ODCHUDZANIA
Jak skutecznie walczyć z nadwa-
gą i otyłością? Autor wyjaśnia to 
opisując odchudzające właściwo-
ści takich roślin leczniczych jak: 
mniszek lekarski, pokrzywa, perz, 
karczoch, topinambur, zielona her-
bata, skrzyp polny, rzodkiew czarna, 
morwa biała, cynamonowiec, ba-
zylia, cykoria, fasolka szparagowa, 
rzodkiewka i inne.
AA, 14x20, s. 352, 
twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 640011

KSIĘGA OWOCÓW LEŚNYCH
LEKI Z POLSKICH LASÓW
Godne polecenia kompendium 
medycyny naturalnej opartej na 
dziko rosnących owocach, takich 
jak m.in.: borówka czernica, głóg, 
jarzębina, jeżyna, malina, poziomka, 
dzika róża, rokitnik, tarnina, żurawi-
na, dzika śliwa oraz dzika jabłoń.
Przewodnik po świecie owoców le-
śnych i sposobach ich wykorzystania!
AA, 14x20, s. 256, 
twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 649977

KSIĘGA OWOCÓW LEŚNYCH

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

Zdrowie – Zbigniew T. Nowak



11

Zdrowie – Zbigniew T. Nowak

ZBIGNIEW T. NOWAK

INFEKCJE U DZIECI LECZ ZIOŁAMI
Elementarz leczenia dzieci ziołami! Dzięki książce Zbigniewa T. Nowaka poznamy kurację 
poprawiającą odporność u dziecka, a także dowiemy się jak przeciwdziałać takim chorobom 
i dolegliwościom jak grypa, przeziębienie, chrypka, zapalenie gardła, angina i zapalenie mi-
gdałków, uciążliwy katar, ból ucha, kaszel, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli i gorączka. Autor 
doradza także, jak stosować zioła zamiast antybiotyków oraz jak naprawiać szkody w orga-
nizmie po kuracji antybiotykowej. Przedstawia również sprawdzone receptury na mieszanki 
ziołowe, soki, syropy, miody, nektary i inne specjały z zastosowaniem leczniczych roślin takich 
jak jeżówka purpurowa, dziewanna, bez czarny, płatki róży, kwiaty fiołka wonnego, szałwia 
lekarska, tymianek, igliwie sosny, czosnek, babka lancetowata, malina, cebula, macierzanka, 
berberys, lipa i wiązówka błotna. 
AROMAT SŁOWA, 14x20, s. 192, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 758125

29,90
39,90

29,90
39,90

BESTSELLER
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ZBIGNIEW T. NOWAK

ZIELONY DETOKS
Rzecz o roślinach niszczących wolne rodniki, 
chroniących przed nowotworami, miażdżycą 
i chorobą Alzheimera oraz spowalniających 
starzenie się organizmu. Należą do nich m.in.: 
aronia, bakopa, borówka czernica, czosnek, ce-
bula, głóg, czarna porzeczka, dzika róża, różeniec 
górski, rokitnik, wąkrota azjatycka, żeń-szeń 
i żurawina. Autor podaje proste receptury na 
soki, napary i nalewki.
FRONDA, 17x24, s. 184, opr. zintegrowana, 
kolorowe ilustracje
KOD: 791503

29,90
44,90

29,90
44,90

RABAT
33 %!

ZBIGNIEW T. NOWAK

NIE LECZ SIĘ REKLAMAMI LEKÓW
Nie trzeba łykać pigułek, by ratować zdrowie! 
Nowoczesny „zielony detoks” to skuteczna me-
dycyna XXI wieku, a pigułki produkowane przez 
przemysł farmaceutyczny możemy skutecznie 
zastąpić ich naturalnymi odpowiednikami. 
W książce zamieszczono przepisy na sałatki, 
nalewki, napary i dodatki do prostych dań – 
wszystkie przygotowane z łatwo dostępnych 
składników.
FRONDA, 17x24, s. 176, opr. zintegrowana, 
kolorowe ilustracje
KOD: 793514

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZDROWIE I ODPORNOŚĆ. 
REAKTYWACJA
Zbigniew T. Nowak udziela wskazówek, jak 
wybrać, gdzie znaleźć oraz jak bezpiecznie 
i skutecznie zastosować niezawodne leki z ap-
teki przyrody. Niektóre z nich można mieć 
nawet za darmo. Zamieszczono tu proste 
i wypróbowane receptury na napary, nalewki, 
syropy i soki, a także przepisy na zdrowe surówki 
i sałatki – z wykorzystaniem łatwo dostępnych 
naturalnych składników.
FRONDA, 17x24, s. 176, opr. zintegrowana, 
kolorowe ilustracje
KOD: 799806

Zdrowie – Zbigniew T. Nowak

Wspaniałe przepisy 
na smaczne i zdrowe 
przetwory 
z domowej spiżarni! 

ZBIGNIEW T. NOWAK

DOMOWA 
SPIŻARNIA ZDROWIA

Receptury na wspaniałe soki, syropy, konfitury, powidła, dżemy, ga-
laretki, wino, nalewki, ocet, sałatki, przeciery, sosy i inne przetwory 
z najlepszych darów natury, m.in.: z truskawek, porzeczek, 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 pomagają 
w walce z rozmaitymi chorobami: infekcjami dróg oddechowych, grypą, 
bezsennością, nerwicą, nadciśnieniem, chorobami skórny, zatruciami. 
Wspomagają trawienie, pracę wątroby i przemianę materii, oczyszczają 
z toksyn, zapobiegają starzeniu się, chronią przed nowotworami, 
wspomagają układ krążenia, poprawiają wzrok, obniżają poziom złego 
cholesterolu.
WYD. AA, 14x20, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 642947

BESTSELLER

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %! 24,90

29,90

24,90
29,90

ZBIGNIEW T. NOWAK

ZDROWIE NA CAŁY ROK 2019
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, 17x24, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 758118

Terminarz, 
jakiego jeszcze 
nie było!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

BESTSELLER
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Zdrowie

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 zabu-
rzenia i dolegliwości, aby pozbyć się najczęstszych wątpliwości dotyczących symptomów 
i pierwszych objawów chorób. W bogato ilustrowanej publikacji opisano 30 najważniej-
szych chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, trawiennego, moczowego, 
ruchowego, schorzeń skóry, chorób zakaźnych i wielu innych. Dopracowane infografiki 
ułatwiają wyszukiwanie potrzebnych informacji, a wszystkie wiadomości są przedstawione 
w sposób przystępny i zrozumiały.
JEDNOŚĆ, 23x33, s. 288, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 715954 

Popularne kompendium współczesnej wiedzy medycznej!

39,00
49,00

39,00
49,00

29,90
39,90

29,90
39,90

29,90
39,90

29,90
39,90

Książka rekomendowana przez 
Zbigniewa T. Nowaka!

BESTSELLER
To książka długo przeze mnie oczekiwana. Powinna 
trafić do wszystkich, którzy w mądry sposób chcą 
zadbać o zdrowie swoje i najbliższych. Napisana przez 
fachowców godnych zaufania. Polecam! 

Zbigniew T. Nowak

NOWOŚĆ

O tym producenci leków mówią tylko po cichu!
Twarde dane wynikające z najnowszych badań zadają kłam wielu przesądom pokutującym przez lata w medycynie 
prewencyjnej. Temat ten w bardzo rzeczowy i zrozumiały sposób podejmuje Katarzyna Świątkowska, praktykujący 
lekarz pierwszego kontaktu. Jej publikacja Mity medyczne, wydana w dwóch częściach, pomoże nam uwolnić się 
od szkodliwych przekonań i podjąć działania służące zachowaniu dobrego zdrowia na długie lata. 

MITY MEDYCZNE, KTÓRE MOGĄ ZABIĆ
FRONDA, 15x22, s. 390, miękka
KOD: 790872

MITY MEDYCZNE 2, KTÓRE MOGĄ ZABIĆ
FRONDA, 15x22, s. 326, miękka
KOD: 794146

Fakty, które ratują życie! 
Ta książka podważa mity, docierające 
do nas ze środków masowego 
przekazu i Internetu, które czasami są 
nam serwowane w sposób bardzo 
świadomy. Przekazuje rzetelne i aktualne 
informacje naukowe, często nieznane 
dla większości osób. Dodatkowo uczy, 
jak w prosty sposób jesteśmy w stanie 
zmienić jakość swojego zdrowia.

MAREK MARCINIAK, 
doktor nauk medycznych, 

neurochirurg
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HERBATKA FAMILIJNA 
(sypana) 50g
Składniki: ziele przetacznika, liść poziomki, kwiat lipy, owoc tarniny po 10%; 
ziele rzepiku, miodunki, macierzanki, krwawnika; liść pokrzywy; pączki 
sosny; płatki róży, bławatka, nagietka (w różnych proporcjach). 

Herbatka familijna została skomponowana ze specjalnie dobranych ziół 
i owoców, które korzystnie wpływają na cały organizm. Polecana jest do 
picia dla całej rodziny, zarówno młodszych jak i starszych.
KOD: 290056

6,90
Tylko

HERBATKA FITNESS 
(w saszetkach fix) 50g (25x2g)

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 kwasko-
watym smakiem i subtelnym aromatem. Polecana jest osobom dbającym 
o szczupłą sylwetkę.
KOD: 290049

5,90
Tylko

HERBATKI EKOLOGICZNE – ZESTAW KLUBOWY 
Zestaw 3 herbatek sypanych: żurawinowej, krzemionkowej i familijnej.
Do produkcji tych herbatek zostały użyte rośliny zebrane ręcznie ze stanu naturalnego w specjalnie certyfi-
kowanej strefie ekologicznej lub wyprodukowane w gospodarstwach ekologicznych. Do wyprodukowania 
tych roślin nie użyto nawozów sztucznych ani chemicznych środków ochrony roślin. Herbatki nie zawierają 
żadnych sztucznych substancji dodatkowych takich jak konserwanty, barwniki, aromaty itp. 
Herbatki można również nabyć osobno.
KOD ZESTAWU: 161433

34,90
39,70

34,90
39,70

Do zestawu klubowego 
trzech herbatek torba bawełniana 
AROMAT SŁOWA w prezencie!

Do produkcji tych herbatek zostały użyte rośliny zebrane ręcznie ze stanu naturalnego w specjalnie certyfi-
kowanej strefie ekologicznej lub wyprodukowane w gospodarstwach ekologicznych. Do wyprodukowania 
tych roślin nie użyto nawozów sztucznych ani chemicznych środków ochrony roślin. Herbatki nie zawierają 

Torba Torba Torba 
100% bawełny!100% bawełny!100% bawełny!100% bawełny!100% bawełny!100% bawełny!

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA
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Do zestawu klubowego 
trzech herbatek torba bawełniana 
AROMAT SŁOWA w prezencie!

HERBATKA
ŻURAWINOWA 
(w saszetkach fix)
62,5g (25x2,5g)
KOD: 290018

HERBATKA 
ŻURAWINOWA 

(sypana)
100g

KOD: 290001

Składniki: owoc żurawiny 50%, owoc róży, jabłka, bzu czarnego, tarniny, jarzębiny (w różnych 
proporcjach). 

Bogaty skład herbatki żurawinowej sprawia, że wykazuje ona wiele cennych właściwości 
zdrowotnych.

24,90
Tylko

14,90
Tylko

HERBATKA 
KRZEMIONKOWA 

(sypana) 
50g

KOD: 290025

HERBATKA 
KRZEMIONKOWA 
(w saszetkach fix) 
37,5g (25x1,5g)
KOD: 290032

Składniki: ziele poziewnika, skrzypu; kłącze perzu; ziele miodunki, pokrzywy, owsa (w różnych 
proporcjach). 

Według literatury zielarskiej zioła wchodzące w skład herbatki są bardzo zasobne w rozpuszczal-
ną krzemionkę. Picie naszej mieszanki ziołowej przynajmniej raz dziennie pomoże Ci uzupełnić 
niedobory krzemu w organizmie.

7,90
Tylko

8,90
Tylko

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIANowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA
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29,90

NALEWKA WSPIERAJĄCA ODPORNOŚĆ (200 ml)
Zastosowanie
Preparat posiada działanie wspierające prawidłową odporność organi-
zmu. Witamina C zawarta w owocach rokitnika, aceroli oraz bzu czarnego 
wspomaga odporność organizmu. Wąkrotka azjatycka wpływa korzystnie 
na krążenie. Ziele melisy działa ogólnie uspokajająco, normalizując czynno-
ści układu pokarmowego. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego.
Skład i przeciwwskazania: www.religijna.pl

AURA HERBALS
KOD: 597226

29,90

NALEWKA DETOX (200 ml)
Zastosowanie
Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksy-
dacyjnym. Zielona herbata wzmacnia naturalny system odpornościowy 
przed działaniem wolnych rodników. Czosnek może przyczynić się do 
utrzymania równowagi bakteryjnej układu pokarmowego oraz do obrony 
przed szkodliwymi mikroorganizmami. Sok z młodego jęczmienia zawiera 
naturalne przeciwutleniacze.
Skład i przeciwwskazania: www.religijna.pl

AURA HERBALS
KOD: 597219

KURACJA BREUSSA
Totalna kuracja przeciwrakowa Breussa jest zmodyfikowaną kuracją głodową, 
opartą częściowo na kuracji głodowej Otto Buchingera, elementach nauk 
ks. Sebastiana Kneippa, a także na podstawie wieloletnich doświadczeń 
samego Breussa. Zdaniem Breussa rak jest niezależną naroślą odżywiającą 
się wyłącznie stałym pokarmem. Aby zwalczyć raka, należy go więc zagło-
dzić. Dlatego w czasie opracowanej przez niego 42-dniowej kuracji należy 
spożywać jedynie soki warzywne i herbaty ziołowe, 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 dawano już szans na przeżycie! 
HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA, 14x20, s. 154, miękka
KOD: 604197

29,90
Tylko

BESTSELLER

55,00
74,60

55,00
74,60

ZESTAW ZIOŁOWY WG RUDOLFA BREUSSA
4 PRODUKTY

KOD: 162010

W kuracji Breussa zaleca się codzienne stosowanie każdego 
z oferowanych produktów – według harmonogramu dawko-
wania podanego w ulotce załączonej do zakupionego zestawu 
(dostępnej również na stronie internetowej www.religijna.pl). 

Kuracja Breussa
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„PIJ I CHUDNIJ” 

Gotowa do spożycia, w praktycznych buteleczkach mieszanka ziołowa 
posiadająca właściwości wspomagające 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, owocnia 
fasoli, korzeń lubczyka, ziele skrzypu polnego, ziele krwawnika, kwiat 
hibiscusa, czarna porzeczka (1,5%), substancja konserwująca.

89,90

2. DWUMIESIĘCZNA 
KURACJA
30 butelek po 100 ml
KOD: CZ7200

3. TRZYMIESIĘCZNA 
KURACJA
45 butelek po 100 ml
KOD: CZ7300

149,90

1. MIESIĘCZNA KURACJA
15 butelek po 100 ml
 KOD: CZ7009

Zioła Ojca Klimuszki

KAWA ZIELONA 
Z WYCIĄGIEM Z ZIÓŁ WSPIERAJACYCH ZGRABNĄ 
SYLWETKĘ 1 kg (5x200 g)
Naturalna, wysuszona i zmielona kawa zielona zawiera duże ilości cennych dla 
organizmu antyutleniaczy i polifenoli, które ułatwiają metabolizm tłuszczów. 
Kawa w połączeniu z mieszanką odchudzającą Ojca Klimuszki stabilizuje wagę 
organizmu, wpływając na poprawę przemiany materii i pasażu jelitowego 
oraz zmniejszając uczucie łaknienia. Polecana szczególnie przy prowadzeniu 
diety odchudzającej. Ma pozytywny wpływ na wyszczuplanie sylwetki oraz 
spowalnianie procesów starzenia się organizmu.
Zalecana porcja produktu do spożycia w ciągu dnia: 15 g. Nie stosować 
u dzieci do 12 roku życia, matek karmiących i kobiet w ciąży. 
Zestaw zawiera 5 opakowań po 200 g kawy.
KOD: 136417

99,00
SUPER CENA!

KOSMETYK W PŁYNIE 
NA WZMOCNIENIE WŁOSÓW 
250 ml
Naturalny preparat ziołowy stoso-
wany przy łojotokowym zapaleniu 
skóry, wypadaniu włosów i łysieniu. 
Regeneruje mieszki włosowe, po-
wstrzymuje nadmierne przetłusz-
czanie się skóry, wzmacnia włosy, 
zmniejsza swędzenie skóry głowy, 
łupież i łojotok. 
KOD: 136424

NALEWKA TAJEMNICA LEPSZEJ 
PAMIĘCI I KONCENTRACJI 
200 ml
Naturalny wodny ekstrakt z owocu ba-
kopy monnieri, korzenia żeń-szenia, lecy-
tyny sojowej, liścia zielonej herbaty oraz 
soków zagęszczonych z owocu czarnej 
porzeczki i aronii. Przeznaczona dla osób 
z problemami pamięci i koncentracji. 
KOD: 136370

34,9049,00

219,90
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29,90
34,90

29,90
34,90

26,90
29,90

26,90
29,90

DIETA WARZYWNO-
OWOCOWA DR EWY 
DĄBROWSKIEJ
PRZEPISY
W książce zamieszczono spraw-
dzone przepisy na surówki, soki, 
koktajle, herbatki, kiszonki, kiełki, 
dania gotowane, zioła i przyprawy, 
przekąski i dodatki.
WAM, 16x22, s. 208, 
twarda płócienna, kolorowe 
ilustracje, kredowy papier
KOD: 715180

Książki kucharskie spełniające zalecenia diety dr Ewy Dąbrowskiej!

DIETA WARZYWNO-
OWOCOWA DR EWY 
DĄBROWSKIEJ
I CO DALEJ?
Czytając tę książkę, poznasz: 5 fila-
rów zdrowego odżywiania, sekrety 
dietetyków, reguły prawidłowego 
komponowania posiłków, zasady 
efektywnej aktywności fizycznej 
i sekret trwałej motywacji.
WAM, 16x23, s. 256, twarda płó-
cienna, kolorowe ilustracje
KOD: 714596

29,90
34,90

29,90
34,90

29,90
34,90

29,90
34,90

DIETA WARZYWNO-
OWOCOWA DR EWY 
DĄBROWSKIEJ
PRZEPISY NA WYCHODZENIE
W książce m.in. informacje dotyczą-
ce kolejnych etapów wychodzenia 
z postu, 115 doskonałych przepisów, 
listę produktów niezbędnych na 
każdym z etapów wychodzenia, 
przykładowe zestawy menu.
WAM, 16x23, s. 272, twarda 
płócienna, kolorowe ilustracje
KOD: 715869

KLASZTORNE SAŁATKI
Przepisy na sałatki ze składników naturalnych, zharmonizowanych 
z rytmem pór roku: począwszy od pierwszych nowalijek, przez 
obfitość darów lata, aż po mroźną zimę, domagającą się potraw 
obfitych i krzepiących. 
WYD. AA, 16x24, s. 304, miękka, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 642749

200 
wspaniałych 
przepisów 
na każdą porę roku!

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

Nowe wydanie!

DIETA WARZYWNO-OWOCOWA 
DR EWY DĄBROWSKIEJ
PROGRAM NA 6 TYGODNI
Rewelacyjna książka oparta o zalece-
nia dietetyczne dr Ewy Dąbrowskiej! 
Znajdziemy tu m. in.:

• 6-tygodniowy plan diety: 4 dni 
przygotowania, 10 dni diety wa-
rzywno-owocowej, 2 tygodnie wy-
chodzenia i 2 tygodnie stabilizacji,

• ponad 30 nowych przepisów,
• tabele – miary postępów.

WAM, 14x20, s. 224, opr. zintegrowana
KOD: 716255

WODA JEST NAJLEPSZYM 
LEKARSTWEM
HYDROTERAPIA DLA 
KAŻDEGO
Terapeutyczne porady na 
ponad 70 dolegliwości!
Lecznicza moc wody i soli!
Wellness we własnych czte-
rech kątach!
Uważam, że nie ma lekarstwa, któ-
re leczyłoby bezpieczniej niż woda.

ks. Sebastian Kneipp,
twórca nowoczesnej balneo- 

i hydroterapii
AA, 14x20, s. 224, miękka 
KOD: K03010

KURACJA 
OCZYSZCZAJĄCA ORGANIZM
Znakomita kuracja, która sprzyja 
regeneracji, odmłodzeniu organizmu 
i wydłużeniu życia! W poradniku 
m.in.: indeksy glikemiczne, zasady 
prawidłowych połączeń poszcze-
gólnych grup żywności, naturalne 
sposoby regulowania pracy jelit, 
przepisy na potrawy stosowane 
w kuracji oczyszczającej, przykłado-
wy jadłospis na 10 dni kuracji!
AA, 14x20, s. 96, miękka 
KOD: P04041

19,90
Tylko

14,90
Tylko
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34,90
39,90

34,90
39,90

ZESPÓŁ NIESZCZELNEGO 
JELITA
Zespół nieszczelnego jelita to 
dolegliwość wywoływana przez 
toksyny i szkodliwe produkty prze-
miany materii, które dostają się 
do krwiobiegu. W tej książce 
zamieszczono szczegółowy opis tej 
choroby, porady, jak z nim walczyć, 
a także 150 przepisów na dania, 
napoje i dodatki sprzyjające kuracji. 
ESPRIT, 15x21, s. 560, miękka
KOD: 061408

POKONAJ ARTROZĘ
JAK WALCZYĆ Z CHOROBĄ 
ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW
Artroza, czyli chroniczne zapalenie 
stawów, powoduje nieznośny ból 
oraz stwarza problemy w poruszaniu 
się. Doświadczona dietetyczka dzieli 
się swoim bogatym doświadcze-
niem udziela rad dotyczących diety 
i stylu życia, dzięki którym można 
zapobiec tej uciążliwej chorobie 
i wygrać walkę z uciążliwym bólem. 
ESPRIT, 13x20, s. 136, miękka
KOD: 847720

16,90
19,90

16,90
19,90

S.O.S. DLA TARCZYCY
DIETA W HASHIMOTO
Nowy, kompleksowy poradnik 
oparty na najnowszej wiedzy 
naukowej dotyczącej choroby 
Hashimoto. Znaleźć tu można 
szereg informacji dotyczących cho-
roby i metod leczenia, ale przede 
wszystkim plan postępowania 
dietetycznego. Poradnik zawiera 
zbiór przepisów, z których samo-
dzielnie można stworzyć kompletny 
jadłospis na wiele tygodni!
WYD. M, 17x22, s. 256, miękka, 
kolorowe ilustracje
KOD: 212176

IZABELLA WENTZ

HASHIMOTO
W 2009 roku u farmaceutki Izabelli 
Wentz zdiagnozowano chorobę 
Hashimoto. Wykorzystując wła-
sne doświadczenie oraz wiedzę 
medyczną swojej mamy lekarki, 
Izabela opracowała kurację, dzięki 
której dziś może żyć normalnie! 
W tej książce doradza, jak współ-
pracować z lekarzami oraz jak 
zmienić nawyki żywieniowe i tryb 
życia, by choroba nie miała szans.
OTWARTE, 15x22, s. 352, miękka
KOD: 154610

34,90
39,90

34,90
39,90 29,90

39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

WIGHARD STREHLOW

REUMATYZM I ARTRETYZM
Wyjątkowe porady doświadczonego lekarza medycyny, dra Wigharda 
Strehlowa, pomogą pokonać reumatyzm i artretyzm w oparciu o zdro-
wotne oraz żywieniowe zalecenia św. Hildegardy z Bingen. To wyjąt-
kowe, niezastąpione wsparcie w leczeniu szeregu chorób. Znajdziemy 
tu kompleksowe zalecenia do walki z chorobami kręgosłupa, chorobą 
zwyrodnieniową stawów, reumatyzmem i boreliozą. Książka zawiera 
przepisy na zdrowotne dania i napoje. m.in. na wino cynamonowe, 
przetwory z pigwy, kąpiel z dodatkiem derenia oraz wiele innych natu-
ralnych środków.
ESPRIT, 14x20, s. 320, miękka
KOD: 061514

24,90
29,90

24,90
29,90

19,90
26,00

19,90
26,00

Propozycje terapii 
według 
programu zdrowia 
św. Hildegardy!

TERAPIA POKARMOWA
Niektóre produkty są prawdziwym cudem natury 
dla naszego ciała!
Witamina C, która w dużych ilościach występuje na przykład w cytrynie, 
zapobiega przeziębieniom i grypie oraz rumieniom słonecznym i zatruciu 
przez kwas moczowy. Potas w bananie skutecznie zwalcza syndrom 
ciężkich nóg. Ananas wspomaga leczenie zapalenia mięśni. Pikantna 
papryczka reguluje ciśnienie i stymuluje krążenie krwi…
Książka zawiera opis 58 produktów ważnych dla naszego zdrowia i do-
brego samopoczucia każdego dnia. Trzeba spróbować, żeby uwierzyć!
JEDNOŚĆ, 14x21, s. 160, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 719013

58 leczniczych produktów niezbędnych 
dla naszego zdrowia

NOWOŚĆ

Zdrowie
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Zdrowie

ALOES DLA ZDROWIA I URODY
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE TERAPEUTYCZNE
Działanie terapeutyczne aloesu znane jest od czasów starożytnych. Przypisywano mu niemal 
cudowną moc i skuteczność w leczeniu licznych schorzeń oraz uśmierzaniu bólu. Jednak 
dopiero w ciągu ostatnich dziesięcioleci przeprowadzono naukowe badania nad jego wła-
ściwościami, które są powszechnie wykorzystywane w rozmaitych produktach, zarówno 
leczniczych, jak i upiększających. Informacje na ten temat oraz porady dotyczące stosowania 
aloesu w przystępny sposób zostały przedstawione w tej książce.
JEDNOŚĆ, 14x20, s. 64, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 719044

DOMOWA KUCHNIA 
ŚW. HILDEGARDY
Unikalny zbiór przepisów na doskonałe, 
smaczne i zdrowe dania domowej 
kuchni stworzone w oparciu o zalecenia 
dietetyczne św. Hildegardy, potwier-
dzone przez współczesną medycynę. 
W książce zaprezentowano przepisy 
na śniadania i pieczywo, zupy i dania 
jednogarnkowe, przystawki i dodatki, 
sałatki i przekąski, dania bezmięsne, 
dania mięsne, ryby, sosy, ciasta i dese-
ry, przetwory i napoje. 
AA, 14x20, s. 384, 
twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 642374

34,90
39,90

34,90
39,90

DOMOWA APTEKA 
ŚW. HILDEGARDY 
Książka – oparta na wiedzy i wskazów-
kach św. Hildegardy zweryfikowanych 
przez współczenych lekarzy – zawiera 
przepisy na naturalne mikstury, syropy, 
maści i eliksiry, leczące różne choroby 
i dolegliwości, takie jak schorzenia jelit 
i żołądka, przepuklina, choroby płuc 
i dróg oddechowych, choroby skóry 
i paznokci, choroby serca i nerek, dole-
gliwości wątroby, bóle głowy, problemy 
mięśniowe, alergie. 
AA, 14x20, s. 320, 
twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 647843 

34,90
39,90

34,90
39,90

19,90
24,90

19,90
24,90

ZDUMIEWAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI MAGNEZU
Cierpisz na drżenie powieki? Towarzyszy ci permanentny stres? 
Czujesz oznaki niepokoju, złego samopoczucia, stanów lękowych 
i rozdrażnienia? Dręczy cię ucisk w klatce piersiowej i uczucie koła-
tania serca, podczas gdy EKG nie wykazuje zmian? Masz problemy 
ze snem? Często budzisz się o świcie? Śnisz o tym, że spadasz? To 
mogą być oznaki niedoboru magnezu!
Autorka książki – doświadczona chemiczka i dietetyczka, która dzięki 
zażywaniu magnezu pokonała chorobę uznaną za nieuleczalną – 
omawia wpływ tego pierwiastka na organizm człowieka, objaśnia 
procesy przyswajania magnezu oraz skutki jego niedoboru.
ESPRIT, 13x20, s. 200, miękka
KOD: 706744

BESTSELLERBESTSELLER

ALOES DLA ZDROWIA I URODY

19,00
Tylko

NOWOŚĆ
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ŚWIĘTA HILDEGARDA LECZY
KOMPLET 6 KSIĄŻEK

Każda książka: WYDAWNICTWO AA, 14x20, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 644620

39,90
Tylko

HIT CENOWY!

Łącznie 
 600 stron!

Zdrowie

Sześć książek w cenie czterech!

W komplecie:

Grypa, przeziębienia… s. 128
Serce i układ krążenia, s. 96
Dolegliwości żołądka… s. 120
Bóle głowy, migrena… s. 80
Reumatyzm, artretyzm… s. 88
Włosy, skóra, paznokcie, s. 88
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MOC KOKOSA
Kokos i produkty z kokosa zyskują coraz więcej zwolenników w Polsce i na 
świecie. Włączenie tego niezwykłego owocu do diety może nieść szereg 
korzyści dla zdrowia, pięknej sylwetki, wyglądu skóry, włosów i paznok-
ci. Miąższ, sok oraz olej są doskonałym źródłem witamin i minerałów, 
tłuszczów sprzyjających odchudzaniu oraz błonnika. Książka przedstawia 
szerokie i uniwersalne zastosowanie tego niezwykłego owocu. Znajdziemy 
w niej liczne przepisy na śniadania i kolacje, zupy i dania główne oraz sałatki 
i koktajle z zastosowaniem kokosa. Zamieszczono tu również zestaw recep-
tur na naturalne, kokosowe kosmetyki: kremy, balsamy, okłady i odżywki. 
DRAGON, 21x29, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 874768

19,90
44,90

19,90
44,90

RABAT
55 %!

Zdrowie

16,90
19,90

16,90
19,90

MORINGA
UZDRAWIAJĄCA MOC CUDOWNEGO DRZEWA
Eksperci uważają moringę za „najważniejszą roślinę w historii ludzkości”, 
ponieważ jej liście zawierają wszystkie wysoko skoncentrowane substan-
cje odżywcze, których brakuje osobom niedożywionym lub stosującym 
niewłaściwą dietę. W jego liściach, kwiatach, łodydze, korzeniu i korze 
kryją się nieprzebrane ilości aminokwasów, antyoksydantów, minerałów, 
witamin i wielu innych wartościowych składników. Dzięki tej książce 
dowiesz się, jak stosować moringę w leczeniu różnych chorób (m.in. 
raka, alergii, cukrzycy i problemów emocjonalnych), w jaki sposób ją 
samodzielnie uprawiać oraz jak przygotować smaczne potrawy z jej 
zastosowaniem.
ESPRIT, 13x20, s. 128, miękka
KOD: 706089

22

LECZNICZE TRUNKI
Sprawdzone receptury na nalewki, wódki, 
wina i likiery oparte na bazie roślin i ziół 
leczniczych – przynoszące pomoc i ulgę 
w wielu codziennych dolegliwościach 
(m.in. w stanach zapalnych, przy kaszlu 
i przeziębieniach, w chorobach nerek, prze-
wodu pokarmowego, serca, przy bólach 
reumatycznych, w stanach lękowych 
i bezsenności).
AA, 15x23, s. 192, twarda z obwolutą, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: P02K13

29,90
49,90

29,90
49,90

RABAT
40 %!

MARIA TREBEN 

CHOROBY DRÓG ODDECHOWYCH
KURACJE ZIOŁOWE
Jak szybko uporać się z katarem, kaszlem, chrypą, 
zapaleniem oskrzeli czy innymi uciążliwymi dole-
gliwościami? Przy jakiej chorobie pomoże okład ze 
skrzypu polnego lub napar z rumianku?
Książka dostarcza nam rzetelnej wiedzy o tym, 
które zioła skutecznie wspierają leczenie chorób 
układu oddechowego, a także zawiera sprawdzo-
ne przepisy na napary, maści, herbatki i okłady. 
ESPRIT 13x20, s. 224, miękka
KOD: 847737

24,90
27,90

24,90
27,90

BESTSELLER

MARIA TREBEN 

BÓLE GŁOWY I MIGRENA 
KURACJE ZIOŁOWE
Maria Treben podpowiada, jak radzić sobie z bó-
lami głowy. Leki proponuje zastąpić smaczną 
herbatą z ziołami szwedzkimi, a częste wizyty 
w aptece wyprawami na łono natury lub upra-
wą własnych skutecznych roślin leczniczych. 
Ziołowe dary ziemi to najlepsze lekarstwa na 
migrenę oraz towarzyszące jej uciążliwe objawy, 
bez konieczności zażycia kolejnej porcji tabletek.
ESPRIT, 13x20, s. 208, miękka
KOD: 061453

24,90
27,90

24,90
27,90



23

19,90
24,00

19,90
24,00

19,90
23,00

19,90
23,00

OGRÓD W SKRZYNKACH
Praktyczne porady dotyczące uprawiania roślin w nieco mniej tradycyjny sposób. Autor proponuje 
założyć ogród w skrzynkach, dzięki którym łatwiej jest zapewnić roślinom optymalne warunki. 
Krok po kroku wyjaśnia, z czego najlepiej wykonać i gdzie ustawić skrzynki, jak wysiewać nasiona 
i sadzić rozsady, jak nawozić i podlewać rośliny, jak je przycinać, zbierać i przechowywać w zimie. 
Możemy poznać tajniki uprawy ogórecznika, trybuli, melisy, kolendry, hyzopu, mięty, pysznogłówki, 
rozmarynu, rukoli, cząbru, tymianku czy werbeny. Poza tym autor opisuje właściwości lecznicze 
poszczególnych roślin i sposoby ich wykorzystania, podając ciekawe przepisy na herbatki, konfitury, 
pesto czy nawet mydło.
JEDNOŚĆ, 14x20, s. 80, miękka, kolorowe fotogra� e, kredowy papier
KOD: 715909

ZIOŁA W DONICZKACH
Dzięki temu poradnikowi o każdej porze roku będziecie mogli cieszyć się świeżymi ziołami prosto 
z balkonu, tarasu lub parapetu.
Zioła są wspaniałe! Roztaczają wokół miłą atmosferę, zachwycają pięknem i olśniewają zapa-
chem. Dzięki ich różnorodności każdy z pewnością znajdzie smak odpowiedni dla siebie i swoich 
nawyków żywieniowych. Pożyteczna książka dla szerokiego grona odbiorców:
• dla zwolenników diety opartej na produktach roślinnych, którzy chcą mieć pod ręką świeże zioła,
• dla osób, które chcą się nauczyć optymalnego korzystania z ziół i przypraw,
• dla tych, którzy pragną spróbować czegoś nowego, egzotycznego.

JEDNOŚĆ, 17x20, s. 64, miękka, kolorowe fotogra� e, kredowy papier
KOD: 711062

Uprawa roślin przyprawowych i leczniczych

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Poradniki
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WIELKA KSIĘGA KWIATÓW
Kwiaty są dziedzictwem, które powinniśmy ochronić. Ich piękno stanowi wyraz tej naturalnej, 
żywotnej siły, która zapewnia im przetrwanie. Tematem Wielkiej księgi kwiatów jest praktyczna 
uprawa roślin kwitnących. Książka udziela odpowiedzi na wszystkie ważne pytania dotyczące 
najpopularniejszych gatunków kwitnących oraz zawiera praktyczne porady odnośnie do ich 
uprawy. Poza tym dostarcza ogólnych informacji, a także wiele ciekawostek o kwiatach na 
całym świecie. Zamieszczone tu barwne fotografie, ilustracje i tabele są idealnym narzędziem 
ułatwiającym poznanie oraz pielęgnację roślin kwitnących.
JEDNOŚĆ, 17x24, s. 256, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 710430

39,90
45,00

39,90
45,00

NOWOŚĆ

34,90
39,90

34,90
39,90

IKA GRABOŃ

KAWA. INSTRUKCJA OBSŁUGI
Z tej książki dowiemy się, co naprawdę przyciąga nas do kawy, co wpływa 
na jej smak, czym jest sensoryka i cupping. Znajdziemy tu podpowiedź, jak 
znaleźć recepturę najbardziej odpowiednią dla nas oraz na czym polegają 
alternatywne sposoby parzenia i jakie są ich tajemnice. Wybierzemy się 
także w ekscytującą podróż do świata specialty coffee, papierowych filtrów 
i Trzeciej Fali Kawy. Lektura obowiązkowa dla każdego kawosza!
Autorka jest znanym baristą, trenerką oraz certyfikowaną sędzią Mistrzostw 
Polski Barista, Mistrzostw Polski Brewers Cup i Mistrzostw Polski Latte Art. 
Należy do Specialty Coffee Association. Doradza i szkoli w branży HoReCa 
i specialty coffee.
ZNAK, 17x24, s. 296, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 154290

PORADNIK 
DŻENTELMENA I DAMY
Autor ciekawie i kompetentnie omawia ogólnie przyjęte zasady poprawnego 
zachowania. Udziela porad  i wskazówek, jak powinniśmy się zachować 
w różnych miejscach i sytuacjach.  Wyjaśnia zasady dobrego zachowania 
podczas witania i przyjmowania gości, tytułowania osób, zachowania się przy 
stole oraz w miejscu pracy, urzędzie, szpitalu, środkach masowej komunikacji 
czy na ulicy. Autor doradza m.in. jaki ubiór należy założyć do pracy, na przyjęcia 
oficjalne i wieczorowe, na wesele i na pogrzeb. Uczy praktycznych umiejętno-
ści, np. wiązania krawata oraz stosownego doboru obuwia i nakrycia głowy. 
Zwraca także uwagę, jakich reguł trzeba przestrzegać w relacjach: przełożony 
– podwładny czy pracownik – klient. Podaje również zasady, jakie obowiązują 
przy przygotowaniu nakrycia stołowego na przyjęcie.
DRAGON, 21x30, s. 320, twarda
KOD: 872023

49,00
89,00

49,00
89,00

RABAT
45 %!

Oszczędzasz 

40 zł!

Poradniki
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19,90
Tylko

mielona

19,90
Tylko

HIT!

Tradycja przyrządzania kawy wywodzi się z Etiopii, która do dziś należy 
do jej czołowych producentów. Smak kaw pochodzących z tego kraju 
jest niepowtarzalny i wart degustacji! Arabica Djimmah jest symbolem 
niepowtarzalnego smaku dzikiej kawy, najlepiej smakuje wypalona 
w stopniu średnio brązowym kasztanowym. Smak lekko winny z głębo-
ką czekoladową nutą, oraz wysoce cenioną kwasowością. Kawa dzika 
i pierwotna „matka kaw”. Prawdziwą kawę etiopską Arabicę Djimmah 
oferujemy w dwóch postaciach: mielonej i ziarnistej.

KAWA ETIOPSKA 
ARABICA DJIMMAH

MIELONA, 250 g 
KOD: 154398

ZIARNISTA, 250 g 
KOD: 154404

KRÓWKA LEŚNIOWSKA, 1kg
Krówki wyrabiane z mleka, masła i cukru należą do najbardziej lubianych, 
tradycyjnych polskich słodyczy. Krówki leśniowskie są wyjątkowo delikat-
ne 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 odtłuszczone, masło 
(zawiera laktozę), aromat – etylowanilina.
Smaczne krówki wyrabiane na maśle (bez oleju palmowego).
KOD: 232008

29,90

Oryginalny pomysł Oryginalny pomysł Oryginalny pomysł Oryginalny pomysł Oryginalny pomysł Oryginalny pomysł 
na słodki upominek!na słodki upominek!na słodki upominek!na słodki upominek!na słodki upominek!na słodki upominek!

CZEKOLADA 
EXTRA GORZKA 68%
80 g
KOD: 290100

CZEKOLADA
EXTRA GORZKA 72%
80 g
KOD: 290094

CZEKOLADA
EXTRA MLECZNA
80 g
KOD: 290117

9,90 9,90

Z kruszonym Z kruszonym Z kruszonym 
ziarnem ziarnem ziarnem 

kakaowymkakaowymkakaowym

Czekolady 

ZIARNISTA, 250 g 
KOD: 290131

MIELONA, 250 g 
KOD: 290124

Znakomita wysokogatunkowa kawa pochodząca z regionu Medellin 
uważania jest za najlepszą z kaw kolumbijskich. Kawa o wszechstronnym 
zastosowaniu i o dużych walorach smakowych, z delikatnie wyczuwalną 
kwasowością.

KAWA KOLUMBIJSKA
COLUMBIA EXCELSO MEDELLIN 

19,90
Tylko

19,90
Tylko

Co za smak!

6,90
9,90

6,90
9,90

RABAT
30 %!

Bez oleju palmowego i sztucznych dodatków!

SUPER
CENA!
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PRZEPISY SIÓSTR SERCANEK
KOMPLET 2 KSIĄŻEK
KOD KOMPLETU: 646167

CIASTA 
SIÓSTR SERCANEK
AA, 14x21, s. 264, twarda

KUCHNIA SIÓSTR 
SERCANEK

AA, 14x21, s. 232, twarda

183 przepisy na przystawki, 
zupy, dania główne mięsne 
i jarskie, sałatki oraz desery!

200 sprawdzonych przepisów 
na ciasta i ciasteczka!

Cena kompletu: 

Sprawdzone przepisy polskiej kuchni, oparte na produktach łatwo dostęp-
nych i niedrogich, których przyrządzenie jest szybkie i łatwe! Każdy przepis 
zamieszczono na osobnej stronie. Dokładnie opisano składniki potraw. 
Dodatkowe atuty książek to krótkie, zrozumiałe wskazówki, wyraźna 
czcionka i kolorowe ilustracje!

Ilustrowany zbiór przepisów i porad kulinarno-dietetycznych opartych na 
programie zdrowotnym św. Hildegardy! Znakomite przepisy przygotowane 
zgodnie z medycznymi zaleceniami św. Hildegardy z Bingen i dostosowane 
do wymogów współczesnej kuchni. 
Każda książka: 
WYD. AA, 17x24, s. 160, twarda, kredowy papier, kolorowe ilustracje 

200 sprawdzonych przepisów 

ZUPY 
I PRZYSTAWKI

CIASTARYBY 
I DANIA POSTNE

cena kompletu: 39,90
104,70

39,90
104,70

RABAT
60 %!

KOD KOMPLETU: K09090

KLASZTORNA KUCHNIA ŚWIĘTEJ HILDEGARDY

Oszczędzasz 

64 zł!

PRZEPISY SIÓSTR SERCANEK
Cena kompletu: 29,90

49,80

29,90
49,80

RABAT
40 %!

SZYBKO I PROSTO
Poradnik kulinarny Szybko i prosto proponuje dania do szybkiego i ła-
twego przygotowania. Znajdziemy tu zarówno tradycyjne polskie placki, 
naleśniki, gofry, tosty, tortille, zapiekanki, ciasta, omlety, jak i wkradające 
się przebojem do naszych kuchni frittaty, tortille czy quiche. Tutaj każdy 
znajdzie coś dla siebie.
MARTEL, 21x21, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 807250

Około 130 
przepisów!

KASZA I RYŻ
Książka Kasza i ryż zawiera przepisy na smaczne i zdrowe dania: zupy, 
sałatki, pierogi, placki, zapiekanki, kotlety oraz inne dania na ciepło i na 
zimno. Zamieszczono tu ok. 100 przepisów na potrawy z kaszy gryczanej, 
jęczmiennej, pszenicznej, kukurydzianej, jaglanej i amarantusa, a także na 
ponad 30 dań z ryżem.
MARTEL, 21x21, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 807236

Około 130 
przepisów!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!
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KUCHNIA DLA ZABIEGANYCH
Jak w ciągu wolnego dnia przygotować 5 kolacji? To niemożliwe? Ależ to naprawdę łatwe!
Raz w tygodniu warto kupić dużą ilość podstawowych produktów, które można wykorzystywać przez cały 
tydzień i przygotowywać kolacje według przepisów podanych w książce.
Warto zdecydować się na Kuchnię dla zabieganych, aby zaoszczędzić czas i pieniądze oraz aby zdrowo jeść. 
Wystarczą niewielkie zmiany w organizacji pracy w kuchni, by usprawnić i udoskonalić sztukę kulinarną!
JEDNOŚĆ, 19x24, s. 160, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 719495

Dania przygotowane w weekend 
na cały tydzień

29,90
36,00

29,
36,00

NOWOŚĆ
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POTRAWY REGIONALNE
48 potraw z różnych stron 
Polski: Kaszub, Warmii i Mazur, 
Wielkopolski, Małopolski oraz 
Podkarpacia i Lubelszczyzny. 
Znajdziemy tu m.in. przepisy na 
takie potrawy jak śledzie po ka-
szubsku, mazurska zupa rybna, 
rogale marcińskie, faworki, zale-
wajka świętokrzyska, kurczak po 
krakowsku, pstrąg po galicyjsku, 
pischinger, barszcz ukraiński i inne.
KOD: 807533

RODZINNE OBIADY
Osiem bogatych zestawów obiado-
wych dla całej rodziny! Wśród pro-
ponowanych potraw m.in. barszcz 
z uszkami, pieczony kurczak, pierogi 
ruskie, carpaccio z wołowiny, krem 
grzybowy, klopsiki jagnięce, pierś 
z kurczaka faszerowana grzybami, 
karp smażony, apetyczne propo-
zycje na kompoty i desery, a także 
osobny zestaw dla osób na diecie 
wegetariańskiej.
KOD: 807588

2,90
4,99

2,90
4,99

RABAT
40 %!

POTRAWY Z ZIEMNIAKÓW
48 przepisów za dania z ziemnia-
ków. Siostra Maria podaje przepisy 
m.in. na ziemniaki puree, ziemnia-
czane łódeczki w przyprawach, 
ziemniaki faszerowane z serem 
pleśniowym, liczne zapiekanki ziem-
niaczane, kremy z ziemniakami, 
frytkową ucztę, jajka sadzone na 
ziemniakach, sałatki ziemniaczane, 
a także kopytka, kluski śląskie, pyzy 
i knedle.
KOD: 807540

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

POTRAWY Z DROBIU
Kolejna z serii znakomita książka 
kucharska zawierająca wiele spraw-
dzonych przepisów na łatwe do 
przygotowania potrawy z kurczaka, 
indyka, kaczki i gęsi. Znajdziemy tu 
receptury na wiele rodzajów po-
traw: zupy, sałatki, rolady, pasztety, 
dania z drobiu duszonego, pieczone-
go i smażonego.
KOD: 807571

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

DANIA BEZ GLUTENU
Prawie 50 dobrych receptur na 
bezglutenowe placki, naleśniki, 
kluski, pieczywo, zupy, sałatki, ciasta 
i ciasteczka. Znajdziemy tu apetycz-
ne przepisy m.in. na kukurydziane 
tortille, tartę z warzywami, bezglute-
nowe spaghetti z bakłażanem, kilka 
rodzajów bezglutenowego chleba, 
zupę z soczewicy, krem z cukinii, 
sałatkę z pieczoną ciecierzycą, cia-
sto ze śliwkami, sernik z jagodami 
i inne smakołyki.
KOD: 807595

DEKORACJE POTRAW 
I STOŁÓW
Książka zawiera wiele pomysłów 
na efektowne przygotowanie stołu 
zarówno na dzień powszedni, jak 
i na niedzielny obiad, a także na 
święta lub inne uroczyste okazje. 
Praktyczny poradnik dla każdej 
pani domu oraz dla wszystkich, 
którzy lubią łączyć wyborny smak 
serwowanych dań z ich szykownym 
dekorowaniem oraz z odpowiednim 
wystrojem stołu! 
KOD: 807700

POTRAWY Z RYB 
Kolejna z serii znakomita książka 
zawierająca wiele sprawdzonych 
przepisów na łatwe do przygoto-
wania potrawy z ryb i owoców 
morza: zaczynając od zup, poprzez 
różnego rodzaju pasty, tatary i sałat-
ki, na rybach duszonych, pieczonych 
i smażonych kończąc. 
KOD: 807670

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

POTRAWY 
JEDNOGRARNKOWE
Kolejny poradnik z serii Kuchenne 
inspiracje Siostry Marii zawiera 
niemal 50 sprawdzonych przepisów 
na smaczne i sycące dnia z jednego 
garnka: dania mięsne, wegetariań-
skie, rybne oraz zupy. Znajdziemy tu 
m.in. receptury na pyszne gulasze, 
zapiekanki, spaghetti, lasagne, kasze 
z warzywami, leczo, risotto i wiele 
innych apetycznych potraw.
KOD: 807557

Kuchenne inspiracje Siostry Marii
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DESERY I DANIA NA SŁODKO
Znakomita książka zawierająca wiele 
sprawdzonych przepisów na domowe 
słodkości, które będą nie tylko smacz-
ną przekąską czy ukoronowaniem ro-
dzinnego obiadu, ale również ozdobą 
każdego przyjęcia. Zawiera niemal 50 
sprawdzonych przepisów na desery, 
ciasta i ciasteczka, lody i sorbety, 
koktaile i kawę. Dzięki dokładnym 
opisom i wskazówkom każdy deser 
zawsze się uda.
KOD: 807649

PIEROGI, KLUSKI, 
MAKARONY
Prawie 50 znakomitych przepisów 
na pierogi, kluski, makarony, na-
leśniki i placki. Z książki dowiemy 
się m.in. jak przygotować pierogi 
ruskie, z mięsem, z kapustą i grzy-
bami, kołduny, uszka z grzybami, 
kluski śląskie, kopytka, pyzy, kartacze 
z mięsem, gnocchi, łazanki, zacierki, 
lasagne ze szpinakiem, spaghetti 
bolognese, naleśniki biszkoptowe, 
krokiety z mięsem i grzybami oraz 
inne smaczne dania.
KOD: 807564

MIĘSA 
50 apetycznych przepisów na 
dania z drobiu, wołowiny i wie-
przowiny, z mięsa mielonego oraz 
na pasztety i podroby. Znajdziemy 
tu m.in. porady jak przygotować 
kotlet de volaille, sznycle drobiowe 
w sosie pieczarkowym, pieczoną 
pierś z indyka, gulasz węgierski, 
szaszłyki wieprzowe, strogonoff, 
pulpety w sosie koperkowym, 
wątróbkę drobiową z cebulką 
i wiele innych smacznych potraw.
KOD: 807601

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

PIECZYWA
37 fachowych, barwnie ilustrowa-
nych przepisów na bułki, bułeczki 
i różne rodzaje chleba. Znajdziemy 
tu unikalne receptury na chrupiące 
bagietki, pyszne grahamki, cebu-
laczki, klasyczne ciabatty, chleby 
na zakwasie, chleb pełnoziarnisty, 
słonecznikowy, żytni ciemny, to-
stowy i cebulowy oraz kilka prze-
pisów na pieczywo bezglutenowe. 
Zamieszczono również praktyczne 
uwagi dotyczące mąki, drożdży 
i form do pieczenia oraz trzy przepisy 
na zakwasy do pieczywa.  
KOD: 807717

POTRAWY NA PARZE
Poradnik kulinarny Siostry Marii 
Potrawy na parze zawiera 47 
sprawdzonych przepisów na zdro-
we i łatwe posiłki do przygotowa-
nia: od pierogów i klusek, poprzez 
dietetyczne warzywa, mięsa, jajka 
i delikatne omlety, po ryby i owoce 
morza. W książce wyjaśniono 
również zasady gotowania na 
parze, a każdy przepis zilustrowano 
barwną fotografią gotowej potrawy.
KOD: 807526

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

POTRAWY Z MAKARONEM
Kolejna z serii znakomita książka 
Siostry Marii zawierająca wiele 
sprawdzonych przepisów na lu-
biane i łatwe do przygotowania 
potrawy z zastosowaniem maka-
ronu, w tym: sposoby na domowy 
makaron, liczne przepisy na ma-
karonowe potrawy z warzywami, 
mięsem, rybami i owocami morza 
oraz na słodkie dania makaronowe. 
KOD: 807724

Każda książka:
MARTEL, 14x20, s. 112, miękka

Kuchenne inspiracje Siostry Marii

PRZETWORY I NALEWKI
Zbiór sprawdzonych przepisów na popularne sałatki, dania w marynacie, 
dżemy, powidła, konfitury, galaretki oraz inne smaczne i zdrowe przetwory 
z warzyw i owoców. Znajdziemy tu również sprawdzone receptury na 
domowe nalewki, z których większość ma działanie zdrowotne. W po-
radniku zamieszczono staranne opisy i wskazówki, a całość uzupełniono 
barwnymi ilustracjami.
KOD: 807663
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PRZEPISY
KUCHENNE INSPIRACJE SIOSTRY MARII
Przepisy to znakomite pomysły na tradycyjne dania i wypieki na Boże 
Narodzenie i Wielkanoc, na uroczyste przyjęcia w rodzinnym gronie 
oraz na Adwent, Wielki Post i karnawał. Dzięki dokładnym opisom 
i trafnym wskazówkom każdy z łatwością przygotuje ulubione potrawy 
na ważne okazje! Skarbnica wiedzy kulinarnej przekazywanej z pokolenia 
na pokolenie!
MARTEL, 14x20, s. 112, miękka
KOD: 807656

WYPIEKI
KUCHENNE INSPIRACJE SIOSTRY MARII
W kolejnym tomie z serii Kuchenne Inspiracje Siostry Marii znajdziemy 
wiele wspaniałych i sprawdzonych przepisów na tradycyjne, domowe 
wypieki, bez których trudno sobie wyobrazić święta czy przyjęcia w ro-
dzinnym gronie. Dzięki inspirującym przepisom i cennym poradom siostry 
Marii każdy może samodzielne upiec smaczne i aromatyczne ciasta!
MARTEL, 14x20, s. 112, miękka
KOD: 807618

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

SAŁATKI 
KUCHENNE INSPIRACJE SIOSTRY MARII
55 smakowitych przepisów na surówki, sałatki, dania z warzyw i sosy 
do sałatek. Dzięki dokładnym i zrozumiałym wskazówkom przyrządzanie 
potraw stanie się łatwe i dostępne dla każdego. Dzięki poradnikowi Siostry 
Marii samodzielnie przygotujemy potrawy smaczne, zdrowe oraz bogate 
w witaminy i inne składniki odżywcze.
MARTEL, 14x20, s. 112, miękka
KOD: 807694

ZIELONE KOKTAJLE
KUCHENNE INSPIRACJE SIOSTRY MARII
Poradnik Siostry Marii zawiera prawie 50 receptur na apetyczne koktajle 
i soki dla zdrowia i urody, smoothies, koktajle mleczne oraz soki z owoców 
i warzyw. Oryginalny zbiór sprawdzonych przepisów kryjących w sobie 
moc naturalnych witamin i cennych mikroelementów pochodzących 
z owoców, warzyw i zioł.
MARTEL, 14x20, s. 112, miękka
KOD: 807687

Kuchenne inspiracje Siostry Marii
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4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

4,90
8,99

4,90
8,99

RABAT
45 %!

ZUPY
Zupy z serii Kuchenne Inspiracje Siostry Marii to pożyteczny i kompetentny poradnik zawiera-
jący wiele sprawdzonych przepisów na doskonałe, pożywne zupy z warzyw, owoców i ryb. 
Większość z nich może stanowić samodzielny, bardzo wartościowy posiłek. Dzięki dokładnym 
opisom i wskazówkom każdy korzystający z tej książki nauczy się samodzielnie gotować.
MARTEL, 14x20, s. 112, miękka
KOD: 807625

NOWOŚĆ

ZIOŁA W KUCHNI
Książka Zioła w kuchni z serii Kuchenne Inspiracje Siostry Marii to bardzo pożyteczny 
poradnik, stanowiący połączenie zielnika z książką kucharską. Znajdują się w nim nie 
tylko pięknie ilustrowane opisy ziół, ale również sprawdzone przepisy na różnego rodzaju 
pyszne dania z ich wykorzystaniem.
MARTEL, 14x20, s. 112, miękka
KOD: 807632

NOWOŚĆ

Kuchenne inspiracje Siostry Marii
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ZAMÓWIENIA: 

tel.: 12 345 42 00,12 446 72 56, tel. kom.: 695 994 193, faks: 12 259 00 33
(poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 18.00, sobota godz. 8.00 – 13.00)

Zamówienie na kwotę 99 zł lub więcej – przesyłka gratis!

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 wykorzystania w kosmetykach 
i gastronomii.

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

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

JEDNOŚĆ, 18x25, s. 384, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier, wstążka
KOD: 606835

49,90
55,00

49,90
55,00

NOWOŚĆ

Kompendium na temat właściwości i zastosowania 
ziół w odżywianiu, leczeniu i kosmetyce!
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