
Zamówienia: 

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

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Zdrowie, poradniki,
kulinaria

2 (6) /2020

www.religijna.pl
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39,90
59,90 zł

Nowość

Zbigniew T. Nowak

Naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie
Nawet największy zapas antybiotyków i drogich, szeroko dziś reklamowanych 
syntetyków zgromadzony w domowej apteczce wcale nie zagwarantuje nam 
skutecznego leczenia przeziębienia, grypy i innych jesienno-zimowych infekcji. 
Niekiedy bardziej pomocne w kuracjach mogą okazać się leki z apteki Pana Boga 
– często dostępne za darmo lub za niewielkie pieniądze. Ta właśnie książka do-
starcza Czytelnikowi potrzebnej wiedzy o wybranych roślinach leczniczych, mio-
dzie i propolisie, które są wprost nieocenione, gdy dopadają nas wszelkie infek-
cje tego typu oraz gdy słabnie układ odpornościowy organizmu. Podpowiada też 
jak przygotować z nich w domu tanie i skuteczne specyfi ki. A wszystko podparte 
najnowszymi osiągnięciami medycyny!
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 328, twarda

KOD: 758217
Herbatka żurawinowa 
5 saszetek

Gazeta ewangelizacyjna
„Dobre Nowiny”

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

Prezen
tdo 

każdego 
zakupu

Prezen
tza zakup

powyżej 
120 zł

Pakiet 9 karnetów 
wielkanocnych (10×15 cm)
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Znawca roślin leczniczych, od ponad 30 lat popularyzator wiedzy 
z zakresu ziołolecznictwa i apiterapii. 
Autor kilkudziesięciu bestsellerów książkowych oraz ponad 1500 
artykułów prasowych o tej tematyce. 

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

Książki Zbigniewa T. Nowaka oferujemy Państwu 
na stronach 2-5 naszego katalogu.

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

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

KOD: 644880

29,90
39,90 zł

19,90
24,90 zł

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

KOD: 643029
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Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su

per cena!

24,90 zł
14,90

Zdrowie. Zbigniew T. Nowak

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

KOD: 758125

29,90
39,90 zł

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

KOD: 758156 

29,90
39,90 zł

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

KOD: 647737

Su

per cena!

24,90 zł
14,90

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

KOD: 647928

29,90
39,90 zł

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

KOD: 758071

Su

per

24,90 zł
1414,90,90
19,90
24,90 zł

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

KOD: 758095

19,90
24,90 zł

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

KOD: 758101 

Su

per ce

24,90 zł
1414,90,90
19,90
24,90 zł

24,90
29,90 zł

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

KOD: 642947

29,90
39,90 zł
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Zdrowie. Zbigniew T. Nowak

Zbigniew T. Nowak

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

KOD: 758200

Bestseller

Zbigniew T. Nowak

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

KOD: 758187

34,90
44,90 zł

Uwolnij się 
od toksyn 
i zacznij żyć!

Bestseller

Tylko
129,00 zł

Zbigniew T. Nowak

Z tradycji Ojca Klimuszki, Komplet 9 książek
W zestawie:

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

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

KOD: 647300

Tylko
129,00 zł

Tylko
59,90 zł

Bestseller

Dziewięć książek 
w cenie sześciu!

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Posezonowa 
wyprzedaż!
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Zdrowie. Zbigniew T. Nowak

Dziewięć książek 
w cenie sześciu!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Zbigniew T. Nowak

Zioła dla zdrowia dzieci
Oparte o najnowsze zdobycze medycyny kompendium wiedzy 
o naturalnych kuracjach stosowanych u dzieci w różnych rodza-
jach schorzeń, takich jak: grypa, przeziębienie, gorączka, stany 
zapalne, afty, pleśniawki, kolka niemowlęca, biegunka, choroba 
lokomocyjna, anemia, pobudliwość nerwowa, trądzik młodzień-
czy, alergie, ADHD i moczenie nocne.  
WYD. AA, 14×20, s. 280, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642497

Zbigniew T. Nowak

Zioła dla chorego serca
Autor proponuje doskonałe naturalne środki na wzmocnienie 
i poprawę pracy serca, takie jak głóg, serdecznik, winorośl, 
czosnek, cebula, awokado, melisa, miłorząb, aronia, porzeczka 
czarna, borówka czernica, tasznik pospolity, wiesiołek, galgant, 
róża dzika i pomarszczona, szanta zwyczajna, żurawina. 

Sprawdzone receptury!
WYD. AA, 14×20, s. 224, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642251

Zbigniew T. Nowak

Ziołowa klinika odchudzania
Jak skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością? Autor wyjaśnia 
to opisując odchudzające właściwości takich roślin leczniczych 
jak: mniszek lekarski, pokrzywa, perz, karczoch, topinambur, 
zielona herbata, skrzyp polny, rzodkiew czarna, morwa biała, 
cynamonowiec, bazylia, cykoria, fasolka szparagowa, rzodkiew-
ka i inne.
WYD. AA, 14×20, s. 352, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 640011

Zbigniew T. Nowak

Księga owoców leśnych
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, żurawina, dzika śliwa oraz dzika jabłoń.
Przewodnik po świecie owoców leśnych 
i sposobach ich wykorzystania!
WYD. AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 649977

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł
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Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

Sok ekologiczny z czosnku 
niedźwiedziego
250 ml

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

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

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

Ekologiczny czosnek niedźwiedzi 
mielony 
60 g

Skład: czosnek niedźwiedzi 100%

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

Unikalne produkty ekologiczne 
dla naszego zdrowia!

Tylko
14,90 zł

Tylko
12,90 zł

Hit!
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Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

Cukier różany 
ekologiczny 

150 g
Cukier różany to połączenie ekologicznego cukru trzcinowego 

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

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

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

*produkt rolnictwa ekologicznego

KOD: 290292

Aromatyczny 
cukier różany 

dla domowej kuchni

Hit!

Tylko
14,90 zł

Hit!

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

KOD: 290445

Tylko
14,90 zł

Tylko
12,90 zł

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

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

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 
zastępować inne codzienne 
napoje. Ma przyjemny owo-
cowy zapach i smak, orzeźwia 
i relaksuje.
KOD: 290391

Tylko
11,90 zł
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Sól himalajska 
różowa 

Uzupełnienie 360 g
KOD: 290315

Pieprz kolorowy 
ekologiczny ziarno 

Uzupełnienie 80 g
KOD: 290339

Sól himalajska 
z eko ziołami 
Uzupełnienie 180 g

KOD: 290322

Tylko
19,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
11,90 zł

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

Tylko
19,90 zł

Tylko
24,90 zł

Tylko
17,90 zł

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

Sól himalajska 
z eko ziołami 

(w młynku) 90 g

Dzięki starannie dobranym składnikom, 
sól z eko ziołami ma niepowtarzalny 

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

suszona, pietruszka, oregano, cząber.

KOD: 290223

Sól Himalajska 
Różowa

(w młynku) 180 g

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

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

KOD: 290247

Pieprz kolorowy 
ekologiczny ziarno 

(w młynku) 80 g

Wyborna przyprawa używana do mięs, 
wędlin i sosów. 

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

czerwony.

KOD: 290230
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Ekologiczny bulion warzywny 
w proszku
200 g

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

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

Tylko
19,90 zł

Ekologiczna kawa żołędziówka 
200 g

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

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

Redukuje 
uczucie głodu!

Tylko
19,90 zł

Hit! Hit!

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA
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50 %
Rabat

43 %
Rabat

3,90
7,90 zł

3,90
6,90 zł

Herbatka 
familijna
(sypana) 
50 g
KOD: 290056

Herbatka 
krzemionkowa
(sypana) 
50 g
KOD: 290025

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Herbatka żurawinowa
(sypana)
100g

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.
KOD: 290001

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

Tylko
14,90 zł

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

Tylko
14,90 zł

Hit!

Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA
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Nowa linia produktów ekologicznych AROMAT ZDROWIA

Zioła na 
dolegliwości 
reumatyczne 
i artretyczne 
(sypane) 50 g

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) 50 g

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) 50 g

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) 50 g

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

Gdy masz nieidealną cerę, 
warto wzmocnić organizm 
odpowiednią kompozycją ziół. 
Przygotowana mieszanka zio-
łowa oprócz picia może także 
służyć do obmywania twarzy. 
KOD: 290209

Zioła 
dla diabetyków 
(sypane) 50 g
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 wpły-
wającym 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

Tylko
7,90 zł

50 %
Rabat

50 

3,90
7,90 zł

Ekologiczny 
tłoczony 
sok jabłkowy
270 ml
KOD: 290346
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Zestaw kosmetyków na bazie wosku 
pszczelego
Krem do rąk (75 ml): Łagodzi podrażnienia, zabezpiecza dłonie przed 
wysuszanem i pękaniem. Produkt zalecany szczególnie przy intensywnych 
pracach domowych. 
Składnik aktywny: wosk pszczeli.

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

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

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

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

KORANA 

KOD: 039879

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Tylko
99,00 zł

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

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

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

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

KORANA

KOD: 039862

Tylko
99,00 zł
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Zestaw kosmetyków „Egipt”
Krem Egiptu (50 ml):
Intensywnie i długotrwale nawilża i odżywia. Polecany do skóry ze 
skłonnościami do zmarszczek. 
Składniki aktywne: wosk pszczeli, miód lipowy, wyciąg z kwiatu lotosu, 
mleczko migdałowe, wyciąg z drzewa Tara, mleczko z pszenicy, woda 
różana, masło shea, olej winogronowy, olej annato.

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

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

KORANA

KOD: 039886

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Tylko
99,00 zł

29,90

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

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

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

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

Venoczar® żel
Kosmetyk, 75 g

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

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

19,90 11,9011,90

Venoczar® tabletki
Suplement diety, 60 tabletek
Skład: substancje wypełniające; 
ekstrakty: z pestek winogron, kłącza 
ruszczyka kolczastego, liści nostrzy-
ka żółtego, nasion kasztanowca, 
kłącza perzu, liści miłorzębu dwu-
klapowego, krwawnika pospolite-
go; substancje przeciwzbrylające 
i glazurujące; ekstrakt z kory oczaru 
wirginijskiego.

Preparat przyczynia się do 
zmniejszenia obrzęku przy-
nosząc ulgę i zmniejszenie 
uczucia ciężkości nóg, chroni 
komórki przed uszkodzeniem 
oksydacyjnym.
KOD: 620689
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Głóg sok
Suplement diety, 500 ml

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

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

24,90

Aronia sok
Suplement diety, 500 ml

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

Owoce aronii to bogate źró-
dło substancji wspierających 
prawidłowe funkcjonowanie 
układu krążenia i układu od-
pornościowego. Kompozycja 
soku z owoców aronii i wita-
miny C. Stanowi doskonały 
dodatek do codziennej diety.
KOD: 620115

24,90

Żurawina sok
Suplement diety, 500 ml

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

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

24,90 22,90

Pokrzywa
Suplement diety, 500 ml

Składniki aktywne: Sok z liści pokrzywy 
zwyczajnej, woda, kwas L-askrobinowy 
– źródło witaminy C, regulator kwasowo-
ści: kwas cytrynowy

Naturalny sok wspomaga usu-
wanie z organizmu szkodliwych 
produktów przemiany materii, 
jest tradycyjnie stosowany do 
pielęgnacji skóry, szczególnie 
przetłuszczającej się, oraz po-
mocniczo w dolegliwościach 
skóry głowy. Wspomaga kondycję 
paznokci, wzmacnia włosy oraz 
ogranicza ich wypadanie 
KOD: 620719

Nowość

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

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

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

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

29,9029,90

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

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

14,90

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

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

19,90
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Ziołowa maść 
rozgrzewająca 
Kosmetyk, 50 g
Skład: ekstrakt z arniki, ekstrakt z nagietka, eks-
trakt z szałwii, ekstrakt z lawendy, ekstrakt z kasz-
tanowca, olej z żywokostu, kamfora, kapsaicyna.

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

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

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

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

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

19,90

19,9019,90

Ziołowy żel 
z diosminą
Kosmetyk, 50 g

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

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

19,90

22,90

16,90

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

Olej jest stosowany u osób z problemami stawu biodrowe-
go, kolan, bóli reumatycznych i rwy kulszowej. Pomaga przy 
złamaniach, zwichnięciach i stłuczeniach. Zawiera naturalną 
alantoinę, która łagodzi podrażnienia skóry.
KOD: 815196

Aloes z miąższem
Suplement diety,  500 ml

Składniki: 100% sok z aloesu (Aloe vera) z ka-
wałkami miąższu, kwas cytrynowy (regulator 
kwasowości).

Naturalny sok z aloesu z miąższem. 
Preparat wspomaga utrzymanie od-
porności organizmu i pomaga w rege-
neracji w czasie choroby i rekonwa-
lescencji. Wspomaga funkcjonowanie 
układu pokarmowego i regulowanie 
pH żołądka. Przyspiesza przemianę 
materii, a zatem wspiera odchudzanie. 
KOD: 620474

Nowość
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34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

,90
39,90 zł

Herbarium św. Franciszka

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

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

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470026

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

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

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470248

17,90
39,90 zł

Herbatka ziołowa 

,90
39,90 zł

Herbatka ziołowa 

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du
że saszetki!

du

że saszetki!

16,90

16,9019,90

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

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

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

KOD: 470040

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

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

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 471184

Herbatka ziołowa „Lekka jak piórko” 

19,90
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16,90

Herbarium św. Franciszka

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 

du
że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

14,90 14,90

19,90

Herbatka ziołowa 
Migre-Fix 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Herbatka zawiera składniki polecane dla utrzymania prawidło-
wego krążenia mózgowo-naczyniowego, peryferyjnego, dobrej 
kondycji neurologicznej głowy, sprawności funkcji poznawczych 
i procesu pamięciowego, zrównoważonej kondycji emocjonal-
nej, dobrego widzenia i słyszenia oraz łatwiejszego zasypiania.
Skład: Liść złocienia maruny, owoc głogu dwuszyjkowego, koszyczek rumian-
ku, pąki i kora wierzby , korzeń mniszka z zielem, liść miłorzębu dwuklapowe-
go, liść melisy lekarskiej, liść mięty pieprzowej, ziele rozmarynu lekarskiego, 
kłącze imbiru, korzeń gorzknika kanadyjskiego.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

KOD:  471450

Nowość
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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

du

że saszetki!

16,9016,90

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

34
39,90

Herbatka ziołowa 

34
39,90

Herbatka ziołowa 

du

że saszetki!du

że saszetki!

14,90 14,90

Herbatka ziołowa 
Zdrowie skóry
120 g (40 saszetek po 3 g)

Składniki herbatki wywierają korzystny wpływ na utrzyma-
nie zdrowej nawilżonej skóry, prawidłowego wyglądu skóry, 
właściwej aktywności układu odpornościowego, wspierają 
trawienie i fi zjologiczne oczyszczanie organizmu (nadczynność 
układu immunologicznego organizmu człowieka manifestuje 
się zaburzeniami takimi jak łuszczyca). 
Skład: liść pokrzywy, korzeń arcydzięgla, korzeń łopianu, kłącze pięciornika 
kurzego ziela, ziele fi ołka, ziele rdestu ptasiego, korzeń lukrecji, ziele drapa-
cza, ziele skrzypu polnego, liść bobrka trójlistnego, ziele poziomki.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

KOD:  471443

Suplement 
diety wg 
receptury 
Ojca Klimuszki

Nowość

Herbarium św. Franciszka
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Herbarium św. Franciszka

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 
„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!

13,9013,90

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 na trzustkę 
120 g (40 saszetek po 3 g)

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

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470989

Herbatka ziołowa Herbatka ziołowa na trzustkę 

du

że saszetki!du

że saszetki!

16,9016,90
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55,00
74,60 zł

Zestaw ziołowy wg Rudolfa Breussa
4 produkty

KOD: 162010

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

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

KOD: 604197

29,90

Hakorośl żel z MSM i olejkiem golteriowym 
250 ml

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

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470552

24,90

Hit!

Maść Mumio
50 g

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

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470477

24,90

Biologicznie aktywne 
składniki z gór Ałtaju!Hit!



21

Zdrowie

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

W sprzedaży butelka z bursztynem bez spirytusu.

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

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

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

19,90

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

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

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

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

89,90 149,90

219,90

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

Produkty pszczele

34,90

Pyłek kwiatowy
200 g

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

Tylko
19,90 zł

39,90

Miód kremowany wielokwiatowy 
nektarowy z czekoladą
400 g

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

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

Miód wielokwiatowy
400 g

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

Miód wielokwiatowy 
z pyłkiem i propolisem, kremowany
400 g

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

29,90

29,90

39,90

Naturalne miody z Podkarpacia!

Hit!
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Zdrowie

69,90
104,70 zł

Oszczędzasz 35 zł

Post Daniela 
i dieta dla zdrowia
Pakiet 3 książek

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

KOD: 717474

Prawie 500 stron!

Bestseller

39,90

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Rabat 40%

Siostra Anastazja Pustelnik

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

KOD: 710109

Siostra Anastazja Pustelnik

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

KOD: 712325

19,90
34,90 zł

14,90
34,90 zł

Rabat 55%

Dieta warzywno-owocowa 
dr Ewy Dąbrowskiej
Komplet 3 książek

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

KOD: 716415
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Zdrowie

17,90
39,90 zł

Marek Zaremba

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

KOD: 034692

Wzmocnij 
tarczycę! 
Zatrzymaj 
Hashimoto!

44,90
49,90 zł

Marek Zaręba

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

KOD: 032728

44,90
49,90 zł

55 %
Rabat

Moc kokosa
Włączenie tego niezwykłego owocu do diety może nieść szereg 
korzyści dla zdrowia, pięknej sylwetki, wyglądu skóry, włosów 
i paznokci. 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 śniada-
nia i kolacje, zupy i dania główne oraz sałatki i koktajle z zasto-
sowaniem kokosa. Zamieszczono tu również zestaw receptur na 
naturalne, kokosowe kosmetyki: kremy, balsamy, okłady i odżywki. 
DRAGON, 21×29, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 874768

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, cebula, głóg, 
czarna porzeczka, dzika róża, różeniec górski, rokitnik, wąkrota 
azjatycka, żeń-szeń i żurawina. Autor podaje proste receptury 
na soki, napary i nalewki.
FRONDA, 17×24, s. 184, zintegrowana

KOD: 791503

19,90
44,90 zł

19,90
44,90 zł

55 %
Rabat
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Zdrowie

Gustav Riedlin

Poszczenie dla zdrow
ia

poszczeniedlazdrowia.pl

Poszczenie 
dla zdrowia

Gustav Riedlin (1861–1949) –  lekarz praktykujący  we Fryburgu 
Bryzgowijskim, jeden z pionierów postu  leczniczego w Niemczech. 

Napisana w 1912 roku książka należy do klasyki literatury niemieckiej 
w zakresie poszczenia leczniczego, a zawarte w niej treści nadal są jak 
najbardziej aktualne. Autor w niezwykle prosty, zrozumiały dla każdego 
sposób opisuje procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowie-
ka w czasie poszczenia. 

Poszczenie określa jako czasowe powstrzymanie się od wszelkich 
pokarmów za wyjątkiem wody. Może się więc wydawać zaskakujące 
wyrażone przez niego stwierdzenie, że nie istnieją „głodówki lecznicze”, 
a jedynie „poszczenie lecznicze”. Po przeczytaniu książki czytelnik 
sam wyrobi sobie pogląd na ten temat.  

Podkreślał, że poszczenie nie jest środkiem dietetycznym 
czy fizycznym, lecz biologicznym środkiem leczniczym w czystej 
formie. Jego efekty porównywał do efektów operacji chirurgicznej 
w medycynie alopatycznej. 

Ogromną rolę odgrywało dla niego pojęcie witalności oraz dualizmu 
materii i ducha. Wyróżniał dwa poziomy poszczenia – niższy 
dla celów fizycznych i wyższy dla rozwoju duchowego.

Książka jest fascynującą  pozycją  dla tych, którzy poszukują prostoty 
w profilaktyce zdrowia i metodach uzdrawiania w dzisiejszym skom-
plikowanym świecie.  

 ISBN 978-83-64534-27-0

29,90
49,00
69,00 zł

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

KOD: 648666

50 %
Rabat

Domowa kuchnia 
Św. Hildegardy
Unikalny zbiór przepisów na doskonałe, smaczne i zdrowe 
dania domowej kuchni stworzone w oparciu o zalecenia 
dietetyczne św. Hildegardy, potwierdzone przez współczesną 
medycynę. W książce zaprezentowano przepisy na śniadania 
i pieczywo, zupy i dania jednogarnkowe, przystawki i dodat-
ki, sałatki i przekąski, dania bezmięsne, dania mięsne, ryby, 
sosy, ciasta i desery, przetwory i napoje. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642374

Domowa apteka 
Św. Hildegardy 
Książka – oparta na wiedzy i wskazówkach św. Hildegardy 
zweryfi kowanych przez współczenych lekarzy – zawiera 
przepisy na naturalne mikstury, syropy, maści i eliksiry, le-
czące różne choroby i dolegliwości, takie jak schorzenia jelit 
i żołądka, przepuklina, choroby płuc i dróg oddechowych, 
choroby skóry i paznokci, choroby serca i nerek, dolegliwości 
wątroby, bóle głowy, problemy mięśniowe, alergie. 
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 647843

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat

Gustav Riedlin

Poszczenie dla zdrowia
Gustav Riedlin (1861–1949) – lekarz praktykujący we Fryburgu 
Bryzgowijskim, jeden z pionierów postu leczniczego 
w Niemczech. Napisana w 1912 roku książka należy do klasy-
ki literatury niemieckiej w zakresie poszczenia leczniczego, 
a zawarte w niej treści nadal są jak najbardziej aktualne. 
Autor określa poszczenie jako czasowe powstrzymanie się od 
wszelkich pokarmów za wyjątkiem wody w niezwykle prosty, 
zrozumiały dla każdego sposób opisuje procesy fi zjologiczne 
zachodzące w organizmie człowieka w czasie poszczenia. 
HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA, 14×20, s. 82, miękka

KOD: 534270

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

KOD: 717019

29,90
33,00 zł

Niższy 
poziom cukru 
dzięki medycynie 
naturalnej!

Zioła
Nowa encyklopedia
• Szczegółowe informacje na temat 170 roślin popularnych 

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

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

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

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

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

KOD: 606835

49,90
55,00 zł

Książka 
polecana przez 
Zbigniewa 
T. Nowaka!

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

KOD: 715954

39,00
49,00 zł

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

KOD: 881803

Zdrowie

40 %
Rabat

29,90
49,90 zł
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34,90
39,90 zł

Su

per cena!

39,90 zł
134,90

Su

per cena!

39,90 zł
134,90

34,90
39,90 zł

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

39,90

Hit!

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

Przydatne 
w każdej kuchni!

Przykładowe zastosowanie
(przyprawy nie wchodzą 
w skład zestawu)

Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

Praktyczne, pozyteczne i smaczne  

Kubek termiczny 
„Aromat Słowa”

Pojemność: 400 ml, wysokość: 17,5 cm

KOD: 158143
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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!

Wersja ekonomiczna!

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!

179,00
299,00 zł

149,00
299,00 zł

120 zł
Oszczędzasz

150 zł
Oszczędzasz

40 %
Rabat

50 %
Rabat



30

yy zł
Oszczędzasz

9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
29,90 zł

Kuchnia 
sióstr sercanek
AA, 14×21, s. 232, twarda 

KOD: 368744

Ciasta
AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

KOD: 927944

Ryby i dania 
postne
AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

KOD: 927951

Zupy 
i przystawki
AA, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

KOD: 927975

Ciasta
Domowy wyrób
AA, 17×24, s.160, twarda

KOD: 881384

Grill 
Domowy wyrób
AA, 17×24, s. 224, twarda

KOD: 060826

Przyprawy, zioła
Domowy wyrób
AA, 17×24, s. 160, twarda

KOD: 881483

Przetwory
Domowy wyrób
AA, 17×24, s. 224, twarda

KOD: 060338

75 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

70 %
Rabat

70 %
Rabat

70 %
Rabat

65 %
Rabat
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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

Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

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

Krówka leśniowska

29,90Oryginalny 
pomysł 
na słodki 
upominek!

Hit!

50 %
Rabat

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

KOD: 642749

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

Nalewki
Domowy wyrób
Ponad 360 receptur na wyśmienite nalewki: owocowe, ziołowe, 
wytrawne i słodkie, lecznicze dla ciała i ducha, niezbędne dla 
dobrego nastroju. 
Na zdrowie!
WYD. AA, 14×21, s. 256, twarda

KOD: K01195

50 %
Rabat



54,90

Zamówienia: 

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

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Nowość

200 potraw z całego świata w Twojej kuchni
200 łatwych przepisów z 5 kontynentów!
Maksymalnie kilka składników!
Kilka minut na przygotowanie!
Podróżowanie stało się coraz popularniejsze i również w Polsce pojawiły się restauracje 
serwujące dania z całego świata. Modne wyprawy do Tajlandii i Japonii spowodowały, że na 
polskie stoły trafi ło sushi. Od kilku lat także kuchnia amerykańska uwodzi swoimi burgerami, 
bajglami oraz daniami z grilla i z rusztu. Modne stały się brownies, cheesecakes (serniki), 
donuts (pączki) czy muffi nki. Niniejszy poradnik kulinarny proponuje dania z ograniczoną 
ilością składników i uproszczoną techniką przygotowania, aby można je było przyrządzić 
tanio, szybko i łatwo, zachowując ich egzotyczny smak i aromat.
JEDNOŚĆ, 20×27, s. 416, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 719969

Przewodnik po kuchniach świata!

49,90
59,00 zł
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