
Zamówienia: 

tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30, 12 306-76-00 
tel. kom.: 695-994-193, 508-235-062, 500-824-111
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!
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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. Ekspert w popularnym 
programie „Pytanie na śniadanie”, nadawanym w TVP2. Pracował i publikował 
ze znanym zielarzem, franciszkaninem ojcem Grzegorzem Sroką, asystentem ojca 
Czesława Klimuszki, współpracował również z nestorem polskiego zielarstwa – 
prof. Aleksandrem Ożarowskim.

Ekspert  
w popularnym programie  
„Pytanie na śniadanie”, 
nadawanym w TVP2

Zbigniew T. Nowak 

Książki Zbigniewa T. Nowaka oferujemy Państwu  
na stronach 1-8 oraz 32 naszego katalogu

Odwiedź na Facebooku stronę „Zdrowie ukryte  
w ziołach według Zbigniewa T. Nowaka” 
www.facebook.com/ZbigniewTNowakKsiazki/
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Uwolnij się od toksyn i zacznij żyć!

Zbigniew T. Nowak

Ekodetoks od stóp do głów
Z tego znakomitego poradnika dowiemy się m.in. skąd się biorą toksyny w organizmie, jak roz-
poznać objawy zatrucia organizmu oraz jakie są korzyści dla zdrowia po kuracji odtruwającej. 
W poradniku m.in.: detoksykacja po dniu pełnym stresu, kuracja dla ludzi pracujących 
w szkodliwych warunkach, odtruwanie wątroby i trzustki, oczyszczanie żołądka, jelit, nerek, 
dróg moczowych i pęcherza, odbudowywanie flory bakteryjnej, oczyszczanie organizmu 
z kwasu moczowego, program odtruwania mózgu, skuteczny sposób na usunięcie alumi-
nium z organizmu, usuwanie z mięśnia sercowego szkodliwych metabolitów, specjalny pro-
gram oczyszczania organizmu dla palaczy oraz sposób na oczyszczenie organizmu z toksyn 
pochodzących ze smogu. 
Dzięki tej książce poznamy dobroczynne działanie naturalnych, ekologicznych środków 
na skuteczny detoks, takich jak cebula, dziewanna, mniszek lekarski, pokrzywa, ostropest 
plamisty, karczoch, miód, topinambur, czosnek, ostrożeń, wiśnie, brzoza i wiele innych. 
Otrzymamy również sprawdzone receptury na domowe specyfiki przygotowane w oparciu 
o te skarby natury – bezcenne dla naszego zdrowia!
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 758187

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

34,90
44,90 zł

Nowość
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Z tradycji Ojca Klimuszki

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 depre-
sji 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 spe-
cyfi ki z zastosowaniem tych drogocennych roślin.
WYD. AA, 14×20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 641384

Naturalne 
antybiotyki 
z Bożej apteki
Rzecz o roślinach o właści-
wościach antybakteryjnych 
i przeciwzapalnych. Dowiemy 
się z niej o leczniczych właści-
wościach czosnku, cebuli, bzu 
czarnego, babki lancetowatej, 
chrzanu, dziewanny, jeżów-
ki purpurowej, lipy, maliny, 
sosny, szałwi oraz tymianku. 
Receptury na smaczne i zdro-
we herbatki, soki i syropy!
AA, 14×20, s. 128, miękka, kolorowe 
ilustracje

kod: 646938

Zioła na serce, 
miażdżycę 
i nadciśnienie
Ziołowa apteka dla osób 
z dolegliwościami serca oraz 
z miażdżycą i nadciśnieniem! 
Autor podaje sprawdzone 
receptury na herbatki, kro-
ple i syropy z darów natury 
wspomagających pracę serca 
i układu krążenia: z głogu, ser-
decznika, miłorzębu, cebuli, 
czosnku, ciemnych winogron, 
nasion wiesiołka i jemioły. 
AA, 14×20, s. 128, miękka, kolorowe 
ilustracje

kod: 648659

Naturalne kuracje 
przedłużające 
życie
Autor pisze o 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 pomo-
cą w przeciwdziałaniu groź-
nym chorobom. Znajdziemy tu 
sprawdzone przepisy na kro-
ple, soki, syropy i nalewki. 
AA, 14×20, s. 128, miękka, kolorowe 
ilustracje

kod: 160030

Ziołowa 
apteczka dla 
przeziębionych
Naturalne sposoby na różne 
infekcje i dolegliwości (prze-
ziębienie, grypa, katar, kaszel, 
zapalenie gardła i zapalenie 
zatok) z wykorzystaniem tak 
znakomitych darów natury jak 
jeżówka purpurowa, czarny 
bez, lipa, malina, dziewan-
na, czosnek, miód, propolis, 
babka lancetowata, tymianek 
i szałwia lekarska.
AA, 14×20, s. 128, miękka, kolorowe 
ilustracje

kod: 640820

Przetwory, które 
leczą
Sprawdzone przepisy na gala-
retki, soki, sosy, syropy, dżemy, 
powidła, konfi tury, nalewki, 
przeciery i inne specjały z da-
rów natury: truskawek, pozio-
mek, malin, jagód, porzeczek, 
dzikiej róży, czereśni, wiśni, 
moreli, brzoskwini, ogórków, 
pomidorów i papryki. W każdym 
przepisie: składniki, przygoto-
wanie, korzyści w kuchni, poży-
tek dla zdrowia. 
AA, 14×20, s. 128, miękka, kolorowe 
ilustracje

kod: 648130

Ziołowe kuracje 
odtruwające 
i odchudzające
Naturalne sposoby na oczysz-
czanie organizmu z toksyn 
i zdrowe odchudzanie! Autor 
podaje cenne rady dotyczące 
odtruwania i regenerowania 
wątroby z użyciem roślin ta-
kich jak karczoch, ostropest, 
mniszek lekarski i topinam-
bur. Przedstawia zdrowe spo-
soby na odchudzanie, z zielo-
ną herbatą na czele. 
AA, 14×20, s. 128, miękka, kolorowe 
ilustracje

kod: 647898

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł
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Z tradycji Ojca Klimuszki

Leki z polskich lasów 
Tematem tej pożytecznej książki są owoce dzikie owoce z polskich 
lasów – dary natury stworzone bez udziału człowieka. Ludzie, dla 
których zdrowie jest wartością nie do zastąpienia, dobrze wiedzą, że 
owoce te kryją w sobie nieprzebrane bogactwo witamin, soli mine-
ralnych i innych dobroczynnych związków leczniczych. Przy odrobinie 
chęci bez trudu można z nich przygotować domowe leki i najzdrow-
sze przetwory. 
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 640103

Leki z klasztornej spiżarni
Przetwory z klasztornej spiżarni to wielki rarytas! Przepisy na te spe-
cjały są tworzone i udoskonalane z wielką pieczołowitością, aby każdy 
z nich służył nie tylko podniebieniu, ale i zdrowiu. Opracowują je 
zwykle osoby zakonne, dla których prowadzenie kuchni i przygotowy-
wanie posiłków to prawdziwa pasja. Już tylko w niektórych klasztorach 
pielęgnuje się starodawny zwyczaj przygotowywania przetworów o wy-
jątkowym smaku. Przepisy wybrane do tej książki pomagają zachować 
zdrowie i działają leczniczo w wielu przypadłościach atakujących dziś 
człowieka. 
WYDAWNICTWO AA, 14×20, s. 128, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 648734

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

Bestseller

Bestseller
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Złota kolekcja ziół

Pokrzywa przywraca zdrowie
Książka ta w oparciu o najnowsze zdobycze nauki dostarcza obszernej wie-
dzy na temat zalet leczniczych pokrzywy, którą stosuje się m.in. na oczyszcze-
nie (detoks) organizmu z toksyn i kwasu moczowego, anemię, cukrzycę, oty-
łość, reumatyzm, artretyzm, wzmocnienie odporności, nieprzyjemny zapach 
potu, alergię, osteoporozę, kamicę nerkową, obrzęki stóp, przerost prostaty, 
nadmierne wypadanie włosów, łojotok, trądzik oraz na inne dolegliwości. 
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
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 643029

Brzoza ratuje w chorobie
Kompetentny, pierwszy na polskim rynku wydawniczym kompletny poradnik 
o wykorzystaniu brzozy zarówno w medycynie, jak i kosmetyce naturalnej. 
Zbigniew T. Nowak podaje zbiór cennych receptur na tanie i skuteczne, do-
mowe specyfi ki z brzozy, m.in. na preparat z czyru brzozowego o działaniu 
przeciwrakowym, zioła franciszkańskie na kamicę moczową, „kurację płuczą-
cą” (pomocną w kamicy nerkowej), herbatkę oczyszczającą organizm z kwa-
su 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 sokiem ściąganym z pni brzozy, jak przygotować brzozowy okład i ką-
piel dla obolałych stóp oraz jak z pomocą brzozy zwalczać trądzik i łuszczycę.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758071

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

Bestseller

Bestseller
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Złota kolekcja ziół

Róża przedłuża życie
Wyjątkowa książka o niezwykłych właściwościach róży dla 
zdrowia człowieka. Autor przedstawia liczne przepisy na zdro-
we, 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.
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 cywiliza-
cyjnych, można śmiało powiedzieć, ze naprawdę potrafi ą przedłużyć 
człowiekowi życie. (Zbigniew T. Nowak)

AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 758095

Żurawina samo zdrowie
Współczesna medycyna okrzyknęła dziś żurawinę owocem na 
miarę XXI wieku. Owoce żurawiny to ceniony od dawna lek na 
stan zapalny dróg moczowych czy pęcherza, a także naturalny 
środek wspomagający w walce z miażdżycą, nowotworami, 
zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD), depresją, syndromem 
chronicznego zmęczenia i próchnicą zębów. To również nieza-
stąpiony środek poprawiający wydolność mózgu, ułatwiający 
odchudzanie, kompleksowe odtruwanie organizmu z toksyn, 
pomocny w przeziębieniu i grypie oraz zalecany przy przero-
ście prostaty. Autor podaje wiele przepisów na lecznicze, ory-
ginalne w smaku konfi tury, galaretki, przeciery, sałatki, surów-
ki, sosy do mięs, a nawet prozdrowotny chleb z tymi owocami.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 758101 

Mniszek lekarski 
w walce z nowotworami
Z wiarygodnych badań naukowych wynika, że mniszek lekarski daje wielką 
nadzieję dla ludzi zmagających się z nowotworami. Zalet mniszka jest jed-
nak dużo więcej! W książce znajdziemy w niej wiele porad, jak za pomocą 
mniszka zwalczać m.in. nowotwory, cukrzycę typu 2, otyłość, niestrawność, 
choroby wątroby i dróg żółciowych (np. kamicę żółciową), zaparcia, anemię, 
osłabienie organizmu wskutek długotrwałych chorób, przeziębienie, trądzik 
itd. Poradnik ten zawiera mnóstwo receptur na tanie domowe specyfi ki z tej 
rośliny (także wspomagające organizm w walce z nowotworami i zalecane 
po chemio- i radioterapii). Książka ta dostarcza też rzetelnej wiedzy, jak 
stosować mniszek w kuchni i kosmetyce 
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 758156 

Su

per cena!

39,90 zł
134,90

Mniszek lekarski 

Su

per cena!

39,90 zł
134134,90,90
24,90
29,90 zł

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

Bestseller
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Zdrowie – Zbigniew T. Nowak

Antybiotyki 
z apteki pana Boga
Książka zawiera wiele unikal-
nych i skutecznych receptur 
z babki lancetowatej, bzu czar-
nego, czosnku pospolitego, 
cebuli, chrzanu pospolitego, 
dziewanny, jeżówki purpurowej, 
lebiodki pospolitej, lipy drob-
nolistnej, macierzanki piasko-
wej, maliny właściwej, miodu 
pszczelego, nagietka lekarskie-
go, olejku z drzewa herbacia-
nego, propolisu, sosny, szałwii 
lekarskiej i tymianku.  
AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 644880

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 po-
lny, 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

Zioła dla zdrowia 
dzieci
Kompendium wiedzy o natu-
ralnych kuracjach stosowanych 
u dzieci w różnych rodzajach 
schorzeń, takich jak: grypa, 
przeziębienie, gorączka, stany 
zapalne, afty, pleśniawki, kolka 
niemowlęca, biegunka, choroba 
lokomocyjna, anemia, pobu-
dliwość nerwowa, trądzik mło-
dzieńczy, alergie, ADHD i mocze-
nie nocne. Autor pisze również 
o sposobach regenerowania or-
ganizmu po antybiotykoterapii. 
AA, 14×20, s. 280, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 642497

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

Domowa spiżarnia zdrowia
Receptury na soki, syropy, konfi tury, powidła, dżemy, galaretki, 
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, ma-
lin, ogórków, pomidorów, papryki, moreli, brzoskwini, jabłek, 
śliwek, aronii, winogron, kapusty, żurawiny, czosnku i chrzanu. 
Domowe przetwory pomagają w walce m.in. z infekcjami, gry-
pą, bezsennością, nerwicą, nadciśnieniem, chorobami skóry, 
zatruciami. Wspomagają trawienie, pracę wątroby i przemianę 
materii, zapobiegają starzeniu się, chronią przed nowotwora-
mi, poprawiają wzrok i obniżają poziom złego cholesterolu.
WYD. AA, 14×20, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642947

Infekcje u dzieci lecz ziołami
Naturalne sposoby na przeciwdziałanie takim chorobom i 
dolegliwościom jak grypa, przeziębienie, chrypka, zapalenie 
gardła, angina i zapalenie migdałków, katar, ból ucha, kaszel, 
zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli i gorączka. Autor dora-
dza, jak stosować zioła zamiast antybiotyków. Przedstawia 
również sprawdzone receptury na mieszanki ziołowe, soki, 
syropy, miody, nektary i inne specjały z zastosowaniem lecz-
niczych roślin takich jak jeżówka purpurowa, dziewanna, bez 
czarny, płatki róży, kwiaty fi ołka wonnego, szałwia lekarska, 
tymianek, igliwie sosny, czosnek, babka lancetowata, malina, 
cebula, macierzanka, berberys, lipa i wiązówka błotna. 
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758125

29,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

Do książki dołaczono 
naklejki - etykiety 
na przetwory!
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Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

Ekologiczny sok z kiszonej kapusty
270 ml

Skład: 100% sok z kiszonej kapusty.

Sok z kiszonej kapusty jest znany jako remedium na różne 
dolegliwości. Powstał w wyniku fermentacji białej kapusty. 
Ma ciekawy, charakterystyczny smak i wspaniałe właściwości 
zdrowotne. Nie posiada żadnych dodatków, środków konser-
wujących i barwników.
kod: 290360

Ekologiczny sok z buraka kiszonego
270 ml

Skład: 100% sok z buraka kiszonego. 

Sok z buraka kiszonego ma wiele właściwości prozdrowotnych. 
Najlepiej stosować go codziennie, by skorzystać z jego cen-
nych właściwości. Ma pozytywne działanie na m.in. na układ 
krwionośny, pokarmowy i nerwowy. Może pomóc w obniżeniu 
poziom tłuszczów we krwi oraz wzmacniać układ kostny.
kod: 290377

Ekologiczny sok z czarnej porzeczki 
270 ml

Skład: 100% sok z czarnej porzeczki. 

Sok z czarnej porzeczki charakteryzuje się bardzo wysoką zawar-
tością naturalnej witaminy C. Dzięki swoim właściwościom sok 
z czarnych porzeczek wspomaga leczenie migreny, problemów 
żołądkowo-jelitowych czy ogólnego wyczerpania organizmu.
kod: 290353

Ekologiczny tłoczony sok jabłkowy 
270 ml

Skład: 100 % sok z jabłek.

Sok jest nieklarowany, bez konserwantów, bez dodatku cu-
kru, poddany jedynie pasteryzacji. Dzięki takiemu procesowi 
produkcji uzyskujemy bogaty smak, zostają również zachowa-
ne wszystkie wartości odżywcze. 
kod: 290346

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość
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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 różowej soli jest to żelazo, które pobudza szpik 
kostny do produkcji czerwonych krwinek i wspomaga prawi-
dłową pracę układu odpornościowego. 
Ceramiczny młynek wielokrotnego użytku z regulacją grubo-
ści 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 grubo-
ści mielenia.
kod: 290230

Solidny ceramiczny 
młynek wielokrotnego 

użytku z regulacją 
grubości mielenia!

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

Pieprz kolorowy ekologiczny ziarno 
(w młynku) 80g
Pieprz kolorowy ekologiczny ziarno 
(w młynku) 80g
Pieprz kolorowy ekologiczny ziarno 

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

Wyborna przyprawa używana do mięs, wędlin i sosów. 
Ceramiczny młynek wielokrotnego użytku z regulacją grubo-
ści mielenia.
kod: 290230Tylko

19,90 zł

Tylko
17,90 zł

Tylko
24,90 zł
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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

Sól himalajska różowa 
Uzupełnienie 360g

kod: 290315

Pieprz kolorowy ekologiczny ziarno 
Uzupełnienie 80g

kod: 290339

Sól himalajska z eko ziołami 
Uzupełnienie 180g

kod: 290322

Aromatyczny 
cukier różany 

dla domowej kuchni

Tylko
9,90 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
19,90 zł

Tylko
11,90 zł
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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 powo-
du dolegliwości artretycznych 
i reumatycznych. 
kod: 290162

Zioła 
oczyszczające 
z brzozą 
(sypane) 50g

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

Odprowadzanie wody z or-
ganizmu jest bardzo ważnym 
procesem, dlatego też przy-
gotowaliśmy dla Państwa 
specjalną mieszankę ziołową, 
która pomoże usprawnić ten 
proces. 
kod: 290186

Zioła odtruwające 
z pokrzywą 
(sypane) 50g

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

Mieszankę ziołową zaleca się 
stosować do picia po długo-
trwałych kuracjach 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 kompozycją 
ziół. Przygotowana mieszanka 
ziołowa oprócz picia może 
także służyć do obmywania 
twarzy. Systematyczne używa-
nie mieszanki ziołowej w po-
staci 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

Ekologiczne zioła na układ moczowy 
z brzozą
50 g

Skład: liść brzozy 50%, ziele nawłoci, ziele wrzosu.

Doskonała herbatka ziołowa o działaniu korzystnie wpływa-
jącym na układ moczowy. 
kod: 290179

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Nowość

Tylko
7,90 zł
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Sok ekologiczny z czosnku 
niedźwiedziego
250 ml

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

Sok z czosnku niedźwiedziego: 
• jest skuteczny w leczeniu schorzeń reumatycznych,
• działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo,
• wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego,
• wspomaga trawienie i zapobiega wzdęciom.

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

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

Unikalny produkt 
ekologiczny 
dla naszego zdrowia!

Redukuje 
uczucie głodu!

Tylko
14,90 zł

Tylko
19,90 zł

Nowość
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34,90
39,70 zł

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 strefi e ekologicznej lub wyprodu-
kowane 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
39,90 zł

Herbatka fi tness 
(w saszetkach fi x) 
50g (25x2g)

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

Herbatka bogata jest 
w naturalne składniki. 
Charakteryzuje się lekko kwa-
skowatym smakiem i subtel-
nym aromatem. Polecana jest 
osobom dbającym o szczupłą 
sylwetkę.
kod: 290049

Herbatka familijna
(sypana) 
50g
Składniki: ziele przetacznika, liść 
poziomki, kwiat lipy, owoc tarniny po 
10%; ziele rzepiku, miodunki, ma-
cierzanki, 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 rodzi-
ny, zarówno młodszych jak 
i starszych.
kod: 290056

Ekologiczna herbatka 
Bio-energia
100 g

Skład: owoc róży 20%, dzięgiel liść, ostrożeń ziele, owies ziele, rokitnik 
owoc, rzepik ziele, pokrzywa liść, jeżyna liść, różeniec kłącze, płatki róży, 
kwiat nagietka

Unikalna w smaku i dająca zastrzyk energii herbatka owoco-
wo-ziołowa. Herbatka dzięki bogatym w witaminy składnikom 
wzmacnia organizm, orzeźwia oraz pobudza do działania. 
Polecana zarówno na upalne, jak i chłodniejsze dni.
kod: 290407

Do zestawu klubowego 
trzech herbatek 
torba bawełniana 
w prezencie!

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

Tylko
6,90 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
5,90 zł

Nowość
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Ekologiczna herbatka 
jabłkowo-miętowa
150 g

Skład: 
owoc jabłka 30%, owoc dzikiej róży, owoc głogu, owoc tarniny, liść mięty 
10%. 

Doskonała herbatka polecana do sporządzania smacznych, 
aromatycznych naparów, które z powodzeniem mogą zastę-
pować inne codzienne napoje. Ma przyjemny owocowy za-
pach i smak, orzeźwia i relaksuje.
kod: 290391

Ekologiczna herbatka różana
150 g

Skład: 
owoc róży 92%, kwiat hibiskusa 5%, płatki róży 3%.

Doskonała, smaczna herbatka o pięknym, rubinowym kolo-
rze. W składzie zawiera owoce róży będące skarbnicą wita-
min, delikatne płatki róży oraz hibiskus, który wzbogaca smak 
herbatki. Herbatka świetnie orzeźwia i pobudza organizm do 
działania. Z powodzeniem można nim zastąpić inne codzien-
ne napoje. 
kod: 290384

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 rozpuszczalną krzemionkę. Picie naszej 
mieszanki ziołowej przynajmniej raz dziennie pomoże Ci uzu-
pełnić niedobory krzemu w organizmie.

Tylko
14,90 zł

Tylko
8,90 zł

Tylko
24,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
11,90 zł

Nowość

Nowość

Herbatka 
żurawinowa
(sypana)
100g
kod: 290001

Herbatka 
krzemionkowa
(sypana) 
50g
kod: 290025

Herbatka 
żurawinowa 
(w saszetkach fi x)
62,5g (25x2,5g)
kod: 290018

Herbatka 
krzemionkowa
(w saszetkach fi x) 
37,5g (25x1,5g)
kod: 290032

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

Bogaty skład herbatki żurawinowej sprawia, że wykazuje ona 
wiele cennych właściwości zdrowotnych.
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Ziołowy żel 
z diosminą
Kosmetyk, 50 g

Skład: ekstrakt z kaszta-
nowca, ekstrakt z miłorzębu 
dwuklapowego, ekstrakt 
z oczaru wirginijskiego, dio-
smina, hesperydyna, pante-
nol, mentol.

Żel przeznaczony jest 
do pielęgnacji zmęczo-
nych i opuchniętych 
nóg. Niweluje zaczer-
wienienie i rozszerzenie 
naczynek w postaci 
pajączków. 
kod: 815134

Venoczar® żel
Kosmetyk, 75 g

Skład: ekstrakt z oczaru wir-
ginijskiego, ekstrakt z aloesu, 
ekstrakt z nagietka, ekstrakt 
z arniki, ekstrakt z szałwii, 
ekstrakt z lawendy.

Venoczar® żel poprawia 
krążenie i szybko likwi-
duje dyskomfort zmę-
czonych nóg. Zmniejsza 
obrzęki i siniaki, łagodzi 
stłuczenia. Posiada wła-
ściwości kojące, regene-
rujące i ściągające.
kod: 815066

Głóg sok
Suplement diety, 500 ml

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

Owoce głogu przyczy-
niają się do wzmoc-
nienia organizmu 
i usprawnienia pracy 
układu sercowo-na-
czyniowego. To boga-
te źródło substancji 
wspierających prawi-
dłowe funkcjonowanie 
układu krążenia i ukła-
du odpornościowego.
kod: 620702

Aronia sok
Suplement diety, 500 ml

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

Owoce aronii to bo-
gate źródło substancji 
wspierających prawi-
dłowe funkcjonowa-
nie układu krążenia 
i układu odporno-
ściowego. Kompozycja 
soku z owoców aronii 
i witaminy C. stanowi 
doskonały dodatek do 
codziennej diety.
kod: 620115

Żurawina sok
Suplement diety, 500 ml

Składniki: sok z owoców 
żurawiny, kwas L-askorbino-
wy - źródło witaminy C.

Wspomaga funkcję 
układu moczowego. 
Zawiera dużo witamin, 
minerałów i fl awono-
idów. Owoce żurawiny 
mają właściwości an-
tybakteryjne i prze-
ciwgrzybicze. Należy je 
spożywać przy infek-
cjach, szczególnie dróg 
moczowych.
kod: 620122

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

Slimfratin Forte to 
naturalna mieszanka 
ziołowa pomagająca 
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 le-
karskiego, liść karczocha, 
liść mięty, owoc kminu, ziele 
rdestu ptasiego.

Naturalna mieszanka 
ziołowa wspomagająca 
trawienie i łagodzą-
ca uczucie pełności. 
Karczoch wspiera pracę 
wątroby i przyczynia 
się do prawidłowego 
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 grycza-
na, korzeń mniszka, liść po-
krzywy.

Diabetofratin Forte to 
naturalna mieszanka 
wspomagająca orga-
nizm w utrzymaniu 
prawidłowego pozio-
mu cukru we krwi. 
Dodatkowo pokrzywa 
wspomaga prawidłowe 
krążenie krwi. 
kod: 620559

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

Pastylki do ssania dla 
dorosłych i dzieci od 
6 roku życia. Łagodzą 
podrażnione gardło 
i wspierają odporność.
kod: 620627

19,90 19,90 24,90 24,90 24,90

14,90 11,90 16,90

Bonifraterski 
olej żywokostowy
z boswelią
Kosmetyk, 100 ml
Skład: ekstrakt z żywoko-
stu lekarskiego, ekstrakt 
z Boswellia Serrata .

Olej jest stosowany 
u osób z problemami 
stawu biodrowego, ko-
lan, bóli reumatycznych 
i rwy kulszowej. Pomaga 
przy złamaniach, zwich-
nięciach i stłuczeniach. 
Zawiera naturalną 
alantoinę, która łagodzi 
podrażnienia skóry.
kod: 815196

11,90
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Zioła Ojca Klimuszki

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.

Kawa zielona 
Z wyciągiem z ziół wspierających zgrabną sylwetkę 
1 kg (5×200 g)

Naturalna, wysuszona i zmielona kawa zielona zawiera duże 
ilości cennych dla organizmu antyutleniaczy i polifenoli, które 
ułatwiają metabolizm tłuszczów. Kawa w połączeniu z mieszan-
ką 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 sto-
sować u dzieci do 12 roku życia, matek karmiących i kobiet w ciąży. 
Zestaw zawiera 5 opakowań po 200 g kawy.
kod: 136417

Nalewka

Tajemnica 
lepszej pamięci 
i koncentracji 
200 ml

Naturalny wodny ekstrakt 
z owocu bakopy monnieri, 
korzenia żeń-szenia, lecytyny 
sojowej, liścia zielonej herba-
ty oraz soków zagęszczonych 
z owocu czarnej porzeczki 
i aronii. Przeznaczona dla 
osób z problemami pamięci 
i koncentracji. 
kod: 136370

Kosmetyk 
w płynie 
na wzmocnienie 
włosów 
250 ml

Naturalny preparat ziołowy 
stosowany przy łojotokowym 
zapaleniu skóry, wypadaniu 
włosów i łysieniu. 
Regeneruje mieszki włosowe, 
powstrzymuje nadmierne 
przetłuszczanie się skóry, 
wzmacnia włosy, zmniejsza 
swędzenie skóry głowy, łupież 
i łojotok. 
kod: 136424

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

34,90

89,90 149,90

219,90
Su

per cena!

99,00

„Pij i chudnij”

33,90
49,00 zł

Rabat 30%
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Herbatka ziołowa 
Gastryczna I 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Składniki herbatki wzmagają pracę układu pokarmowego. 
Babka lancetowata i rumianek wpływają korzystnie na układ 
trawienny, a nagietek wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
jelit i wątroby. 
Skład: kwiat rumianku, liść babki lancetowatej, kwiat nagietka, liść mięty, 
ziele dziurawca zwyczajnego, ziele lebiodki pospolitej, cynamonowiec 
cejloński.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470019

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

Głóg, kozłek lekarski, serdecznik wpływają na prawidłową 
pracę serca i pomagają we właściwym funkcjonowaniu 
naczyń krwionośnych. Głóg i melisa wspierają prawidłowe 
krążenie krwi. Melisa i rdest ptasi mają właściwości antyok-
sydacyjne – chronią komórki organizmu przed działaniem 
wolnych rodników.
Skład: kwiatostan głogu, ziele nawłoci, liść melisy, korzeń kozłka lekar-
skiego, ziele serdecznika, ziele rdestu ptasiego, szyszki chmielu.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470088

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

Liść morwy białej korzystnie wpływa na metabolizm wę-
glowodanów w organizmie. Ziele pokrzywy, znamiona ku-
kurydzy i owocnia fasoli tradycyjnie były stosowane przy 
zaburzeniach gospodarki cukrowej. Kora cynamonowca 
może pomóc utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi 
i prawidłową wagę.
Skład: liść morwy białej, owocnia fasoli zwyczajnej, ziele pokrzywy zwy-
czajnej, 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

34
39,90

Herbatka ziołowa 

34
39,90

Herbatka ziołowa 

Herbatka ziołowa Herbatka ziołowa 

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

14,90 14,90

16,9019,90
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Herbatka ziołowa „Siły witalne” 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Pokrzywa i dziurawiec działają ożywiająco na organizm, 
pokrzywa dodatkowo pobudza krążenie krwi, wpływa na 
odporność. Z kolei mniszek pobudza apetyt, zawarty w her-
batce dziurawiec pomaga utrzymać równowagę emocjonalną, 
wspomaga prawidłową pracę umysłową i wpływa na poprawę 
nastroju. Rdest ptasi działa korzystnie na układ oddechowy.
Skład: liść pokrzywy, korzeń mniszka, liść mięty pieprzowej, liść babki 
lancetowatej, ziele rdestu ptasiego, ziele dziurawca, owoc aronii.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470439

Herbatka 
Relaksująca i odprężająca 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Zawarte w herbatce zioła wykazują działanie relaksujące 
i odprężające. Usuwają stany stresowe. Przynoszą wewnętrz-
ne uspokojenie i ukojenie, a wieczorem ułatwiają zasypianie.
Skład: Ziele męczennicy, liść melisy lekarskiej, liść mięty pieprzowej, 
kłącze kozłka lekarskiego, kwiatostan głogu, kwiatostan rumianku, kłącze 
imbiru lekarskiego, kora cynamonowca cejlońskiego.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470231

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 
„Klasztorny poranek” 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Składniki herbatki zalecane są do stosowania w okresie prze-
męczenia. Hibiskus, cynamon, imbir działają pobudzająco, 
pomagają zwiększyć siły witalne organizmu. Mięta i rumianek 
wykazują właściwości relaksujące. Goździki mają właściwości 
antyoksydacyjne – chronią komórki organizmu przed działa-
niem wolnych rodników.
Skład: owoc jabłka, kwiat hibiskusa, owoc aronii, kora cynamonowca, liść 
mięty pieprzowej, kwiatostan rumianku, kłącze imbiru, goździki.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470286

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du
że saszetki!

du

że saszetki!

Herbatka ziołowa „Siły witalne” 

Herbatka ziołowa „Lekka jak piórko” 

13,90 13,90

19,9013,90
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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 
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

Herbatka ziołowa dla kobiet 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Koniczyna czerwona i niepokalanek pospolity pomaga łagodzić 
objawy menopauzy. Owies wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
układu moczowo-płciowego i równowagę hormonalną u kobiet. 
Jasnota biała wpływa na komfort podczas miesiączki. Dziurawiec 
przyczynia się do utrzymania dobrego nastroju, a także łagodzi 
objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Malina właściwa 
pomaga łagodzić objawy menopauzy i podczas miesiączki.
Skład: liść pokrzywy zwyczajnej, ziele przywrotnika, ziele owsa, kwiat na-
gietka lekarskiego, kwiat jasnoty białej, ziele krwawnika, owoc niepokalanka 
pospolitego, liść maliny, ziele i kwiat koniczyny czerwonej, liście i pąki brzozy 
brodawkowatej, ziele dziurawca, korzeń imbiru, pu-erh.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

kod: 470873

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

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

16,90 16,90

16,9016,90
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Herbatka ziołowa 
Czystek z dziką różą i miętą 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Czystek i dzika róża posiadają właściwości antyoksydacyjne, 
tzn. chronią komórki organizmu przed działaniem wolnych 
rodników. Dodatkowo dzika róża korzystnie wpływa na 
układ odpornościowy. Mięta pieprzowa pomaga w utrzy-
maniu prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego 
i immunologicznego.
Skład: liście czystka szarego, owoc dzikiej róży, liść mięty pieprzowej, 
kwiat hibiskusa, liść pokrzywy zwyczajnej.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470620

Herbatka ziołowa 
Oddechowa 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Zioła i przyprawy zawarte w mieszance korzystnie działają na 
czynności układu oddechowego. Zapewniają dobrą kondycję 
dróg oddechowych. Odświeżają oddech i ułatwiają wentyla-
cję płuc.
Zawiera lukrecję: chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego 
spożycia.

Skład: liść babki lancetowatej, kwiat lipy, ziele tymianku, korzeń lukrecji, 
liść mięty pieprzowej, liść maliny. 

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470002

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

Kozieradka i karczoch pomagają utrzymać właściwy poziom 
lipidów we krwi, a dodatkowo karczoch wpływa korzystnie 
na pracę wątroby. Kozieradka wspiera metabolizm tłuszczów 
i cukrów. Z kolei jasnota wspomaga trawienie.
Skład: ziele karczocha, kłącze perzu, ziele mięty, owoc dzikiej róży, ziele 
jasnoty, ziele uczepu, ziele przelotu, ziele pięciornika kurzego, nasiona 
kozieradki.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

kod: 470095

Herbatka ziołowa 
„Borelfi x” 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Dzięki właściwościom zastosowanych składników herbatka 
„Borelfi x” jest cennym dopełnieniem działań zapobiegaw-
czych w profi laktyce boreliozy i chorób odkleszczowych. Liść 
czystka posiada właściwości antyoksydacyjne, dzięki którym 
chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodni-
ków i wspiera odporność organizmu. 
Skład: liście czystka szarego, korzeń szczeci pospolitej, trawa cytrynowa, 
igły sosny zwyczajnej.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

kod: 470736

Herbatka ziołowa Herbatka ziołowa 

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du
że saszetki!

du

że saszetki!

14,90 14,90

19,9016,90
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Zdrowie

Właściwości 
i zastosowanie 
ziół w odżywianiu, 
leczeniu 
i kosmetyce!

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 aroma-
tycznych przypraw ziołowych.

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

kod: 606835

Święta Hildegarda leczy
Komplet 6 książek

Łącznie ponad 600 stron! 
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
Każda książka: WYDAWNICTWO AA, 14×20, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 644620

Klasztorne sałatki
200 przepisów 
na każdą porę roku!
Przepisy na sałatki ze składników naturalnych, zharmonizo-
wanych z rytmem pór roku: począwszy od pierwszych nowali-
jek, przez obfi tość darów lata, aż po mroźną zimę, domagają-
cą się potraw obfi tych i krzepiących. 
WYD. AA, 16×24, s. 304, miękka, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 642749

Święta Hildegarda leczy

Sześć książek 
w cenie 
czterech!

19,90
39,90 zł

49,90
55,00 zł

Rabat 50%

Su

per cena!

39,90
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Zdrowie

Książka rekomendowana 
przez Zbigniewa T. Nowaka!

Poradź mi, doktorze
Atlas zdrowia
Przedstawione tu informacje i wskazówki, których udzielają eksperci 
ze szpitali, ośrodków badawczych i uniwersytetów, pozwalają zro-
zumieć, na czym polegają poszczególne zaburzenia i dolegliwości, 
aby pozbyć się najczęstszych wątpliwości dotyczących symptomów 
i pierwszych objawów chorób. W bogato 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 
przedstawione w sposób przystępny i zrozumiały.
JEDNOŚĆ, 23×33, s. 288, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 715954

Zdrowie

Aloes 
dla zdrowia i urody
Właściwości i zastosowanie terapeutyczne
Działanie terapeutyczne aloesu znane jest od czasów staro-
żytnych. Przypisywano mu niemal cudowną moc i skutecz-
ność w leczeniu licznych schorzeń oraz uśmierzaniu bólu. 
Jednak dopiero w ciągu ostatnich dziesięcioleci przepro-
wadzono naukowe badania nad jego właściwościami, które 
są powszechnie wykorzystywane w rozmaitych produktach, 
zarówno leczniczych, jak i upiększających. Informacje na ten 
temat oraz porady dotyczące stosowania aloesu w przystęp-
ny sposób zostały przedstawione w tej książce.
JEDNOŚĆ, 14×20, s. 64, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 719044

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

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

Zbigniew T. Nowak

Tylko
19,00 zł

Tylko
19,90 zł

29,90
49,90 zł

39,00
49,00 zł

Bestseller
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Prawdziwa pszczela apteka!

Pyłek kwiatowy
200 g

Pyłek kwiatowy, to obok mleczka pszczelego, najcenniejszy produkt wy-
twarzany 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 biologiczną w organizmie.
Zalecenia spożycia: dorośli ok 15 g dziennie godzinę przed posiłkiem, dzieci 
– dawki o połowę mniejsze. Po 4-6 tygodniach 2 tygodnie przerwy.
kod: 100054

Świece 
do „świecowania” uszu
z instrukcją stosowania

Tylko
19,90 zł

„Świecowanie” uszu to naturalny, znany od pokoleń zabieg. Dzięki 
swym właściwościom zyskał uznanie niemal w każdym zakątku 
świata. Cały proces jest przyjemny (ku wielkiemu zaskoczeniu osób 
poddających się pierwszy raz terapii), skuteczny i bez skutków 
ubocznych. Warto, by każdy go spróbował. Pomaga na oczyszczanie 
uszu, podrażnienia i poinfekcyjne stany zapalne, chroniczne zapa-
lenia zatok, nawracające bóle głowy, szumy i dzwonienia w uszach, 
zaburzenia równowagi wywołane stanami zapalnymi błędnika, 
poprawę słuchu, przewlekłe nieżyty nosa o nieznanej przyczynie 
i wiele innych…
kod: 100126

34,90
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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!
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Zdrowie

Krystyna Dajka 

Dieta dla zdrowia
Zupy, drugie dania, desery, koktajle
Z Dietą dla zdrowia utrzymasz efekty Postu Daniela 
przez całe życie. Autorka przedstawia przepisy na zupy, dru-
gie dania, desery, koktajle, dzięki którym nie wrócisz do po-
przedniej wagi i nauczysz się zdrowych nawyków 
żywieniowych. Książka to zbiór inspiracji z prostymi 
przepisami na zbilansowane, pełnowartościowe 
i smaczne posiłki.
WAM, 14×20, s. 160, miękka

kod: 716958

Krystyna Dajka 

Dieta dla zdrowia
Chleby i pasty do chleba, śniadania, kolacje
To książka idealna dla tych, którzy korzystali z Postu Daniela 
i chcą się zdrowo odżywiać. Krystyna Dajka, autorka best-
sellerowego Postu Daniela z uzdrawiającą dietą warzywno-
-owocową dr Ewy Dąbrowskiej®, tym razem odpowiada na 
pytanie, które codziennie sobie zadajemy – co przygotować 
na śniadanie lub kolację, aby było zdrowo, a przygotowanie 
posiłku nie zajęło zbyt wiele czasu? Książka to zbiór inspiracji 
z prostymi przepisami na zbilansowane, pełnowartościowe 
i smaczne posiłki.
WAM, 14×20, s. 160, miękka

kod: 716859

Trzy kroki do sukcesu 
w wyjątkowym zestawie 
trzech bestsellerów 
dietetycznych!

69,90
104,70 zł

19,90 19,90

Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. Przepisy
W książce zamieszczono sprawdzone przepisy na surówki, soki, koktajle, her-
batki, kiszonki, kiełki, dania gotowane, zioła i przyprawy, przekąski i dodatki.
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. I co dalej?
W książce m.in.: 5 fi larów zdrowego odżywiania, „tajemne” metody dietetyków, 
reguły prawidłowego komponowania posiłków, zasady aktywności fi zycznej.
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. Przepisy 
na wychodzenie
Publikacja zawiera 115 doskonałych przepisów, listę produktów i przykładowe 
zestawy menu, porady dietetyczne i sposoby odmierzania składników i porcji.
WAM, 17×23, s. 208+256+272, twarda

kod: 716415

Beata Anna Dąbrowska, Paulina Borkowska

Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej
Komplet 3 książek

Nowość Nowość

Oszczędzasz 35 zł

Zdrowie
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Zdrowie

Marek Zaręba

Jaglany detoks 
Kolejny krok
Jaglany Detoks stał się best-
sellerem, który zmienił spo-
sób odżywiania wielu osób! 
Teraz czas na Jaglany detoks 
- kolejny krok. Książka ta ma 
niesamowitą moc, a wszystko 
to zasługa kaszy jaglanej, któ-
ra pomaga schudnąć, oczyścić 
organizm, pozbyć się alergii 
pokarmowych, zmęczenia 
i infekcji. 
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

KOD: 427645

Marek Zaręba

Zatrzymaj Hashimoto, 
wzmocnij tarczycę!
Zmień dietę i zatrzymaj Hashimoto! 
Autor od 17 lat choruje na Hashimoto 
i dzieli się własnym doświadczeniem! 
W poradniku przekazuje praktyczną 
wiedzę i zalecenia, które sam stosuje. 
Opisuje, jak diagnozować i w natu-
ralny sposób leczyć objawy choroby 
Hashimoto. Uczy, jak radzić sobie 
ze stresem i jak pokonać depresję. 
Odkrywa tajniki zdrowej kuchni i natu-
ralnej suplementacji. Odzyskaj równo-
wagę hormonalną!
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

KOD: 030014

Marek Zaręba

Wzmocnij jelita!
Wygraj z lękiem i depresją, 
przestań zjadać stres
Jelita to nasz drugi mózg! Odbuduj mikro-
fl orę jelit i odzyskaj równowagę emocjo-
nalną! Stosując odpowiednią dietę, oczy-
ścisz jelita, wzmocnisz swoją odporność 
i ochronisz swój organizm przed alergiami, 
cukrzycą, otyłością i chorobami autoim-
munologicznymi. Jednak to nie wszystko. 
Wzmacniając jelita, zwiększysz produkcję 
hormonów szczęścia, pokonasz przygnę-
bienie, poprawisz koncentrację umysłową 
i wspomożesz leczenie depresji.
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

KOD: 032728

Marek Zaręba

Medycyna 
naturalna 
św. Hildegardy
Według św. Hildegardy nie ma chorób 
nieuleczalnych, ponieważ w przyrodzie 
znajduje się lekarstwo na każdą 
dolegliwość! Na nowo odkrywamy natu-
ralny styl życia, kulturę stołu, siłę postu 
i zdrowe gotowanie. 
Zgłębiamy wiedzę o człowieku, jego 
duszy i nierozerwalnym związku z przy-
rodą, w ścisłym połączeniu 
z Bożą miłością.
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

KOD: 033497

Marek Zaręba

Jaglany detoks
Przepisy
120 przepisów na czas detoksu i po detoksie
Jaglany Detoks pomógł odzyskać zdrowie tysiącom 
osób! Każdego dnia post skutecznie pokonuje coraz więcej 
chorób cywilizacyjnych – otyłość, cukrzycę, alergie pokar-
mowe, infekcje! W najnowszej części bestsellerowej serii 
otrzymasz harmonogramy na 7, 14 i 21 dni Jaglanego Detoksu. 
Dowiesz się, co zrobić, aby utrzymać efekt postu, uniknąć 
efektu jo-jo i długo cieszyć się zdrowiem! Celuj w zdrowie 
z Jaglanym detoksem i utrwalaj zdrowe nawyki na co dzień!
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

KOD: 034685

Trzy kroki do sukcesu 
w wyjątkowym zestawie 
trzech bestsellerów 
dietetycznych!

Marek Zaręba

Jaglany detoks
Kasza jaglana – niekwestiono-
wana królowa zdrowia. Znana 
od setek lat, zapomniana, 
teraz wraca na nasze talerze. 
To właśnie ona pomoże ci 
w walce o dobre samopo-
czucie. Jaglany Detoks to nie 
tylko sposób na dietę i na wy-
eliminowanie trapiących cię 
problemów. Dzięki tej książce 
poprawisz jakość swojego 
życia, oczyścisz umysł, odnaj-
dziesz wewnętrzny spokój.
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

KOD: 425894

Nowość

44,90
49,90 zł

44,90
49,90 zł

44,90
49,90 zł

44,90
49,90 zł

44,90
49,90 zł

44,90
49,90 zł
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Zdrowie

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 
choroby i metod leczenia, 
ale przede wszystkim plan 
postępowania dietetycznego. 
Poradnik zawiera zbiór prze-
pisów, z których samodzielnie 
można stworzyć kompletny 
jadłospis na wiele tygodni!
WYD. M, 17×22, s. 256, miękka, 
kolorowe ilustracje

kod: 212176

Izabella Wentz

Hashimoto
W 2009 roku u farmaceutki 
Izabelli Wentz zdiagnozo-
wano chorobę Hashimoto. 
Wykorzystując własne do-
świadczenie oraz wiedzę me-
dyczną swojej mamy lekarki, 
Izabela opracowała kurację, 
dzięki której dziś może żyć 
normalnie! W tej książce dora-
dza, jak współpracować z leka-
rzami oraz jak zmienić nawyki 
żywieniowe i tryb życia, by 
choroba nie miała szans.
OTWARTE, 15×22, s. 352, miękka

kod: 154610

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 najpopu-
larniejszych gatunków kwitnących oraz zawiera praktyczne 
porady odnośnie do ich uprawy. Poza tym dostarcza ogól-
nych informacji, a także wiele ciekawostek o kwiatach na 
całym świecie. Zamieszczone tu barwne fotografi e, ilustracje 
i tabele są idealnym narzędziem ułatwiającym poznanie oraz 
pielęgnację roślin kwitnących.
JEDNOŚĆ, 17×24, s. 256, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 710430

Borelioza
Jak się chronić? Jak ją rozpoznać?
Jak radzić sobie z objawami?
Jak obronić się przed działaniem groźnych bakterii boreliozy 
przenoszonych przez kleszcze? Darin Ingles, sam zmaga-
jąc się z tą groźną chorobą, sięgnął po najnowsze badania 
i opracował skuteczny plan oparty na 5 krokach, pozwalający 
wzmocnić organizm i zniwelować objawy. Autor proponuje 
konkretną dietę, która ma poprawić funkcjonowanie jelit, 
kluczowe w walce z boreliozą. Pokazuje też, jak ważne jest 
unikanie toksycznych chemikaliów i pleśni. 
ZNAK, 14×20, s. 368, miękka

kod: 048960 

Justyna Fałek

Słownik 
mowy psa
Ta książka wyjaśni ci zachowanie twojego psa i pomoże zro-
zumieć, co ma do zakomunikowania. Po prostu pokaże świat 
widziany oczami psa. Pies nie jest pozbawiony możliwości 
porozumiewania się z człowiekiem. Badania dowodzą, że 
pies rozumie ludzką mowę na poziomie dwuletniego dziec-
ka. Problem tkwi w tym, że człowiek, chcąc być rozumianym 
przez psa, często zapomina, że nasz pupil też mówi, że też 
wysyła nam jakieś znaki i powinniśmy, jako właściciele czwo-
ronogów, tego języka się nauczyć i rozumieć go.
VIDEOGRAF, 21×21, s. 88, miękka

kod: 356608

19,90

34,90
39,90 zł

39,90
45,90 zł

34,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

Nowość

Bestseller

Poradniki
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Dwutomowe wydanie w futerale! 
912 stron! 
3000 przepisów polskiej kuchni, 
tradycyjnej i współczesnej! 
2000 znakomitych ilustracji: zdjęć, 
obrazów, grafi k, rysunków!

Wielka Księga Kuchni 
Polskiej 
Wydawnictwo AA, 25×34, 
t. I – s. 432, t. II – s. 480, twarda z obwolutą

kod: k01182

Największe dzieło na rynku książek kucharskich!

Doskonały prezent z okazji 
ślubu, imienin, jubileuszy 
i innych uroczystości!Do każdego egzemplarza 

Wielkiej Księgi Kuchni Polskiej 
– ZNAKOMITE NALEWKI 
W PREZENCIE!
17×24, s. 256, twarda

Wersja ekonomiczna!

Wersja ekskluzywna!

Wielka Księga Kuchni Polskiej (tańsza wersja) t. I, II
Dwutomowe wydanie Wielkiej Księgi Kuchni Polskiej oferujemy także w wersji eko-
nomicznej: bez etui i dodatkowego prezentu, za to w bardzo atrakcyjnej cenie!
Wydawnictwo AA, 25×34, s. 432 + 480, twarda z obwolutą, bez etui

kod: 646051

Cenna pomoc 
dla każdej 
Pani domu!

Ponad
900 stron!

3000
przepisów!

2000 
ilustracji!

Oszczędzasz 
100 zł!

Oszczędzasz 

150 zł!

199,00
299,00 zł

149,00
299,00 zł
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Kulinaria

Rabat 55%Rabat 40%

S. 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

S. 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

Krajalnica uniwersalna
Krajalnica przeznaczona do krojenia tylko miękkich produktów, 
np. gotowanych warzyw i jajek oraz serów twarogowych!
Polski pomysł, polska produkcja (urządzenie w 100% powstało 
w Polsce!).
Krajalnica Jolko:
• ma dwie funkcje: pokroi produkt w talarki lub w kostkę,
• jest prosta w obsłudze: jedynie dwa ruchy wystarczą, aby pokroić 

produkt w idealną kostkę,
• jest łatwa do umycia (także w zmywarce),
• zapewnia szybki efekt: pokrojenie sałatki z dwóch gotowanych ziem-

niaków, marchewek, jajek i kostki sera typu feta zajmuje mniej niż 
3 minuty!

Aby urządzenie było wytrzymałe, ergonomiczne, proste w użyciu 
i czyszczeniu, producenci wykonali dziesiątki testów i wiele poprawek. 
kod: 805015

39,90

34,90 34,90
19,90
34,90 zł

14,90
34,90 zł
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Ilustrowany zbiór przepisów i porad kulinarno-dietetycz-
nych opartych na programie zdrowotnym św. Hildegardy! 
Znakomite przepisy przygotowane zgodnie z medycznymi 
zaleceniami św. Hildegardy z Bingen i dostosowane do wy-
mogów współczesnej kuchni. 
Każda książka: 
WYD. AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy papier, kolorowe ilustracje

kod koMPLETU: k09090

39,90
104,70 zł

Su
per cena!

24,90 zł
14,90

mielonamielona

Co za smak!

Krówka 
leśniowska
1kg
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

Tradycja przyrządzania kawy wywodzi się z Etiopii, która do dziś 
należy do jej czołowych producentów. Smak kaw pochodzą-
cych z tego kraju jest niepowtarzalny i wart degustacji! Arabica 
Djimmah jest symbolem niepowtarzalnego smaku dzikiej kawy, 
najlepiej smakuje wypalona w stopniu średnio brązowym kasz-
tanowym. Smak lekko winny z głęboką 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

ZIARNISTA , 250 g 

kod: 290131
MIELONA , 250 g 

kod: 290124

KAWA kolumbijska
Columbia Excelso Medellin 

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

29,90

Oryginalny 
pomysł 

na słodki 
upominek!

Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

CiastaRyby 
i dania postne

Klasztorna kuchnia 
świętej Hildegardy

Komplet 3 książek

Zupy 
i przystawki

Oszczędzasz 65 zł



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 ter-
minarzu 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 orga-
nizmu. Korzystając z tego bardzo praktycznego poradnika, łatwiej przeżyć zdrowo 
cały rok!
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 758200

Zamówienia: 

tel. 12 345-42-00, 12 446-72-56, 12 418-91-30, 12 306-76-00  
tel. kom.: 695-994-193, 508-235-062, 500-824-111
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Nowość

www.religijna.pl

24,90
29,90 zł
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