
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!

Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł

Zdrowie, poradniki,
kulinaria 5 (9) /2020

O
pr

ac
ow

an
ie

 i 
re

da
kc

ja
 „B

oo
k 

Bi
g”

 E
m

il 
Bi

ga
j

Nowość

więcej: s. 3

Prezen
tdo 

każdego 
zakupu

Prezen
tza zakup

powyżej 
120 zł

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

Dobre Nowiny,
gazeta ewangelizacyjna

Mapa samochodowa Polski

Wielki pontyfi kat 
św. Jana Pawła II
RAFAEL, 13×20, s. 88, miękka

39,90
59,90 zł

www.religijna.pl



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 
1-6 naszego katalogu.

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

Zdrowie. Zbigniew T. Nowak

39,90
59,90 zł20 zł

Oszczędzasz

Zbigniew T. Nowak

Zioła z polskich łąk
Na łąkach i pastwiskach występują takie zioła, które budzą dziś podziw no-
woczesnej medycyny. Można z nich pozyskiwać aż do późnej jesieni najwar-
tościowsze leki niemal na wszystkie choroby, z którymi zmaga się współcze-
sny człowiek. I to zupełnie za darmo! Potrzeba jedynie do tego odpowiedniej 
wiedzy, a w jej zdobyciu pomoże Czytelnikowi właśnie ta obszerna, warto-
ściowa książka.
Dzięki niej bez trudu nauczymy się rozpoznawać rośliny lecznicze, a także 
dowiemy kiedy je zbierać, jak suszyć i przetwarzać na domowe specyfi ki dla 
zdrowia. Znajdziemy tu wyczerpujące informacje na temat leczniczych wła-
ściwości opisywanych ziół w oparciu o najnowsze osiągnięcia medycyny oraz 
dodatkowo cenne porady dotyczące ich zastosowania w kuchni i kosmetyce. 
Poradnik zawiera też mnóstwo oryginalnych receptur na naturalne domowe 
leki i przepisy na prozdrowotne dania oraz kosmetyki.
To kompletny przewodnik dla wszystkich, którzy chcą czerpać zdrowie 
z niezawodnej apteki natury!
WYD. AA, AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 320, twarda ze złoceniami, kolorowe fotografi e

Kod: 649700

Nowe rozszerzone wydanie!

Polskie łąki i pastwiska 
to jedna wielka apteka!
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Nowość

Zbigniew T. Nowak

Apteka natury ma leki na wirusy

Jedyna na rynku książka o naturalnym zwalczaniu 
wirusów w oparciu o najnowsze osiągnięcia medycyny

Zbigniew T. Nowak

Apteka natury ma leki na wirusy
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w obliczu zagro-
żenia pandemią koronawirusa wspiera pilną potrzebę 
odkrycia skutecznych i bezpiecznych leków przeciwwiru-
sowych. Eksperci postanowili szukać ich także w aptece 
natury i okazało się, że niektóre rośliny lecznicze i pro-
dukty pszczele posiadają duży potencjał w zwalczaniu 
wirusów. Inspiracją do prac badawczych był fakt, że 
wybrane leki ziołowe podawano już z dobrym skutkiem 
chorym w Chinach podczas pandemii wirusów w latach 
2002/2003 oraz 2019/2020. Dzięki wnikliwości i doświad-
czeniu, Autorowi udało się dotrzeć do najnowszych ra-
portów medycznych na ten temat, a wzbogaconą wiedzą 
dzieli się właśnie w tej książce. 

Poradnik ten zawiera najnowsze informacje dotyczące 
przeciwwirusowego działania m.in. tarczycy bajkalskiej, 
żeń-szenia, imbiru, kurkumy, oliwki europejskiej, rde-
stowca ostrokończystego (japońskiego), cynamonu, zie-
lonej herbaty, bzu czarnego, dziewanny, aloesu, czosnku, 
cebuli, pora, czarnuszki siewnej, lukrecji, propolisu czy 
miodu. Czytelnik znajdzie w nim także receptury na pro-
ste specyfi ki naturalne przydatne w zwalczaniu wirusów 
oraz dowie się jak wspierać układ odpornościowy, aby 
ten jeszcze skuteczniej bronił nas przed atakiem tych 
patogenów. A wszystko podparte najnowszymi osiągnię-
ciami medycyny!

WYD. AA, AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 328, twarda, kolorowe ilustracje

Kod: 649748

39,90
59,90 zł

20 zł
Oszczędzasz

Zdrowie
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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!

Zbigniew T. Nowak

Naturalne kuracje 
w przeziębieniu i grypie
Kompendium wiedzy o wybranych roślinach leczniczych, 
miodzie i propolisie, które są wprost nieocenione, gdy dopa-
dają nas wszelkie infekcje tego typu oraz gdy słabnie układ 
odpornościowy organizmu. Podpowiada też jak przygotować 
z nich w domu tanie i skuteczne specyfi ki. A wszystko pod-
parte najnowszymi osiągnięciami medycyny!
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 328, twarda, kolorowe ilustracje

Kod: 758217

39,90
59,90 zł

20 zł
OszczędzaszBestseller

Zdrowie

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

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
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Dziewięć książek 
w cenie sześciu!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

yy zł

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

Kod: 642497

Zioła dla chorego serca
Autor proponuje doskonałe naturalne środki na wzmoc-
nienie i poprawę pracy serca, takie jak głóg, serdecznik, 
winorośl, czosnek, cebula, awokado, melisa, miłorząb, aro-
nia, porzeczka czarna, borówka czernica, tasznik pospolity, 
wiesiołek, galgant, róża dzika i pomarszczona, szanta zwy-
czajna, 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 wyja-
śnia 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 szpara-
gowa, rzodkiewka i inne.
WYD. AA, 14×20, s. 352, 
twarda, kolorowe ilustracje

Kod: 640011

Księga owoców 
leśnych
Godne polecenia kompendium medycyny naturalnej opartej 
na dziko rosnących owocach, takich jak m.in.: borówka czer-
nica, 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

Zdrowie
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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 

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 

19,90
24,90 zł

24,90
29,90 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

34,90
39,90 zł

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, ja-
gód, poziomek, czereśni, wiśni, płatków i owoców róż, malin, 
ogórków, pomidorów, papryki, moreli, brzoskwini, jabłek, śliwek, 
aronii, winogron, kapusty, żurawiny, czosnku i chrzanu. Domowe 
przetwory pomagają w walce m.in. z infekcjami, grypą, bezsen-
nością, nerwicą, nadciśnieniem, chorobami skóry, zatruciami. 
Wspomagają trawienie, pracę wątroby i przemianę materii, za-
pobiegają starzeniu się, chronią przed nowotworami, poprawia-
ją wzrok i obniżają poziom złego cholesterolu.
WYD. AA, 14×20, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje

Kod: 642947

34,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

do książki dołaczono 
naklejki - etykiety 
na przetwory!

Zdrowie
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Cukier różany 
ekologiczny 
150 g
Cukier różany to połączenie 
ekologicznego cukru trzci-
nowego z płatkami róży po-
marszczonej (Rosa rugosa) 
z uprawy ekologicznej. Cukier 
różany to wyborny przysmak, 
który warto mieć w domowej 
kuchni. Świetnie nadaje się do 
deserów i wypieków. Ma wspa-
niały aromatyczny zapach!
Skład: cukier trzcinowy* 88,2 %, 
płatki róży* 11,8 %
*produkt rolnictwa ekologicznego

AROMAT ZDROWIA

Kod: 290292

Tylko
14,90 zł

Sok ekologiczny 
z czosnku 
niedźwiedziego
250 ml
Skład: sok z liści czosnku niedźwie-
dziego (Allium ursinus) 100% (pro-
dukt rolnictwa ekologicznego)

Sok z czosnku niedźwiedziego: 
jest polecany przy schorze-
niach reumatycznych, działa 
antybakteryjnie i przeciwwi-
rusowo, wspiera pracę układu 
sercowo-naczyniowego, wspo-
maga trawienie i zapobiega 
wzdęciom. Zalecana porcja 
dzienna: 15 ml (2 łyżki)
AROMAT ZDROWIA

Kod: 290308

Tylko
14,90 zł

Ekologiczny 
bulion warzywny 
w proszku, 200 g
Skład: ziemniaki suszone, mąka ku-
kurydziana, mąka z amarantusa, 
cebula, marchew, seler, pietruszka, 
pomidor, por, sól morska, jarmuż, 
cukier trzcinowy, czosnek niedźwie-
dzi, bazylia, lubczyk, kurkuma, 
gałka muszkatołowa.

Bulion warzywny nadaje się 
do przygotowania zup, gula-
szów, sosów. Doskonale pod-
kreśla smak i aromat potraw. 
Cechuje się niską zawartością 
soli, dzięki czemu jest odpo-
wiedni dla osób na diecie. 
AROMAT ZDROWIA

Kod: 290421

Tylko
19,90 zł

Ekologiczna kawa 
żołędziówka, 200 g
Skład: mielone i prażone żołędzie 
98,5% z dodatkiem przypraw (karda-
mon, cynamon, goździki).

Kawa żołędziówka stanowi 
znakomitą propozycję dla 
osób, które nie mogą pić tra-
dycyjnej kawy np. ze względu 
na nadciśnienie czy choroby 
serca. Jest źródłem węglowo-
danów, wzmacnia i regeneruje 
układ pokarmowy oraz redu-
kuje uczucie głodu w szcze-
gólności, gdy wypije się ją na 
czczo. Nie zawiera kofeiny.
AROMAT ZDROWIA

Kod: 290414

Tylko
19,90 zł

Hit!Hit!Hit!Hit!

Ekologiczny 
czosnek 
niedźwiedzi 
mielony 60 g
Skład: czosnek niedźwiedzi 100%

Produkt otrzymywany z su-
szonych liści czosnku niedź-
wiedziego. Według literatury 
zielarskiej liście czosnku 
zawierają witaminę C, związki 
siarki, olejki eteryczne, mi-
kroelementy oraz inne cenne 
substancje. Doskonale nadaje 
się jako dodatek do zup, so-
sów i innych potraw.
AROMAT ZDROWIA

Kod: 290452

Tylko
12,90 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. magnez, 
potas czy krzem. Działają one 
korzystnie na procesy trawienne.
AROMAT ZDROWIA

Kod: 290438

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). 

AROMAT ZDROWIA

Kod: 290445

Tylko
14,90 zł

Produkty ekologiczne AROMAT ZDROWIA
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Sól himalajska 
różowa 

Uzupełnienie 360 g
AROMAT ZDROWIA

Kod: 290315

Pieprz kolorowy 
ekologiczny ziarno 

Uzupełnienie 80 g
AROMAT ZDROWIA

Kod: 290339

Sól himalajska 
z eko ziołami 

Uzupełnienie 180 g
AROMAT ZDROWIA

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

Produkty ekologiczne 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.

AROMAT ZDROWIA

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. 

AROMAT ZDROWIA

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.

AROMAT ZDROWIA

Kod: 290230
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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”

Hedwig Piotrowski-Manz

Sztuka stawiania baniek
Stawianie baniek jest metodą leczenia znaną od tysięcy lat, 
sprawdzoną i stosowaną w medycynie ludowej od wielu po-
koleń. Żyjemy w czasach, w których alarmująco rośnie liczba 
drobnoustrojów opornych nawet na najsilniejsze antybiotyki. 
Skutecznym sposobem na infekcje jest stawianie baniek, które 
jest metodą prostą w użyciu, pewną w stosowaniu i nie wyma-
gającą zażywania leków.
BERNARDINUM, 16×12, s. 256, twarda

Kod: 274074

29,90
34,90 zł

NowośćNowość

Bezogniowe bańki lekarskie
Komplet zawierający 12 sztuk baniek szklanych bezognio-
wych o średnicy 40 mm wraz z pompką i instrukcją. Kuracja 
bańkami bywa bardzo skuteczna. Zastosowana odpowied-
nio wcześnie jest w stanie zastąpić inne metody leczenia. 
W schorzeniach wirusowych, które często nie są podatne na 
antybiotyki, daje nadspodziewanie dobre rezultaty. Również 
w przypadku przeziębienia, bańki umożliwiają wyjście z infek-
cji bez stosowania lekarstw. Stosowanie baniek na korzonki 
zdecydowanie skraca proces powrotu do zdrowia.  
MED PLUS, 12 baniek

Kod: 490022 

119,00

Zdrowie
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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.

Kod: 039862

Zestaw w prezentowym pudełku z okienkiem Zestaw w prezentowym pudełku z okienkiem

Tylko
99,00 zł

Kosmetyki 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, 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.

Kod: 039879

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.

Kod: 039886

Tylko
99,00 zł

Zestaw w prezentowym pudełku z okienkiem

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 pro-
dukt o właściwościach prozdrowotnych. Wśród dolegliwości, na 
które warto stosować nalewkę, wskazuje się: przeziębienie, zapa-
lenie gardła i górnych dróg oddechowych, płuc czy oskrzeli (za-
leca 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-zi-
mowym 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 her-
batą. Nacierać watką nasączoną nalewką. 
Po zużyciu nalewki bursztyn można 
rozkruszyć i zalać ponownie spirytusem 
(powtórzyć nie więcej niż jeden raz).

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 her-
batą. Nacierać watką nasączoną nalewką. 
Po zużyciu nalewki bursztyn można 
rozkruszyć i zalać ponownie spirytusem 
(powtórzyć nie więcej niż jeden raz).

19,90
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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

14,90 14,90 14,90 14,90

Nowość Nowość Nowość Nowość

®

Cardiofratin Forte
Suplement diety, 60 g 
(30 saszetek po 2 g)

Składniki: liść pokrzywy, owoc róży, 
owoc głogu, kwiat głogu, kłącze perzu, 
korzeń arcydzięgla, kwiat wiązówki.

Składniki zawarte w prepara-
cie wspomagają prawidłowe 
krążenie krwi, chronią komór-
ki przed uszkodzeniem oksy-
dacyjnym, wspierają prawi-
dłowe funkcjonowanie serca 
i układu naczyniowego oraz 
przyczyniają się do utrzyma-
nia prawidłowego poziomu 
cholesterolu we krwi.
Kod: 620849

Memofratin Forte
Suplement diety, 60 g 
(30 saszetek po 2 g)

Składniki: liść melisy, korzeń mniszka, 
zielona herbata, liść miłorzębu japoń-
skiego, ziele karczocha, owoc głogu.

Naturalne składniki zawarte 
w mieszance przyczyniają się do 
przywrócenia dobrego samo-
poczucia i funkcji poznawczych, 
wspierają pamięć i koncentra-
cję, chronią przed wolnymi rod-
nikami, wspierają prawidłowe 
funkcjonowanie serca i układu 
naczyniowego oraz wykazują 
działanie prebiotyczne. 
Kod: 620825

Urofratin Forte
Suplement diety, 60 g 
(30 saszetek po 2 g)

Składniki: ziele nawłoci, liść brusz-
nicy, liść pokrzywy, ziele skrzypu, 
kłącze perzu, rdest ptasi, połonicznik 
nagi, korzeń lubczyka.

Naturalna mieszanka ziołowa 
sporządzona zgodnie z zakon-
ną recepturą. Składniki w niej 
zawarte wspierają prawidłową 
pracę nerek, utrzymują drogi 
moczowe w dobrej kondycji, 
wykazują działanie moczo-
pędne, działają ściągająco 
i odkażająco. 
Kod: 620832

Pulmofratin Forte
Suplement diety, 60 g 
(30 saszetek po 2 g)

Składniki: kwiat dziewanny, korzeń 
prawoślazu, ziele tymianku, kwiat 
malwy, pączki sosny, babka lanceto-
wata, porost islandzki.

Naturalna mieszanka ziołowa 
sporządzona zgodnie z za-
konną recepturą.  Zawarte 
w niej składniki wspierają 
funkcjonowanie układu odde-
chowego, wpływają łagodząco 
na błonę śluzową gardła oraz 
wzmacniają naturalną odpor-
ność organizmu. 
Kod: 620818
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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 24,90

Pokrzywa, sok
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

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, ekstrakt z szałwii, ekstrakt 
z lawendy, ekstrakt z kasztanowca, 
olej z żywokostu, kamfora, kapsaicyna.

Maść do stóp, mięśni i sta-
wów. Jest niezwykle skutecz-
na. Stosuje się ją m.in.: do 
rozgrzania stóp przy efekcie 
tzw. „zimnych stóp”; do roz-
grzania okolic klatki piersio-
wej i pleców; przy dysfunk-
cjach stawowo-mięśniowych. 
Kod: 815110

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

Doskonała maść na prze-
suszoną i popękaną skórę. 
Działa osłaniająco, regene-
ruje naskórek i zmniejsza 
rogowacenie. Łagodzi podraż-
nienia, stany zapalne skóry 
i przyspiesza gojenie się ran. 
Nawilża, pomaga łagodzić 
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

24,90 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 biodrowego, kolan, bóli reuma-
tycznych i rwy kulszowej. Pomaga przy 
złamaniach, zwichnięciach i stłuczeniach. 
Zawiera naturalną alantoinę, która łagodzi 
podrażnienia skóry.
Kod: 815196

Aloes z miąższem, sok
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

®

29,90

Czystek, sok
Suplement diety, 500 ml

Składniki: 100% sok z ziela czystka (Cistus inca-
nus L.), kwas L-askorbinowy (źródło witaminy C),  
kwas cytrynowy (regulator kwasowości).

Bonifraterski naturalny sok z czyst-
ka wspomaga utrzymanie naturalnej 
odporności organizmu szczególnie 
w okresie przesileń pogodowych.  
Produkt pasteryzowany. Bez konser-
wantów, barwników, cukru i substancji 
słodzących.
Kod: 620641

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
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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 mięśni, 
zapaleniach stawów, zmian zwyrodnieniowych stawów i bólach 
reumatycznych.
Składniki aktywne: wyciąg z czarciego pazura (hakorośli), olejek golteriowy, 
MSM, kompleks składający się z wyciągów z ostropestu, kasztanowca, zielonej 
herbaty i kiełków pszenicy. Bez pochodnych ropy naftowej, parabenów, sub-
stancji 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!

Herbarium św. Franciszka

55,00
74,60 zł

Zestaw ziołowy wg Rudolfa Breussa
4 produkty (4 opakowania po 150 g)

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
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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!

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

du

że saszetki!

14,90

Herbarium św. Franciszka

16,90

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

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

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

Kod: 470989

Herbatka ziołowa na trzustkę 

du
że saszetki!

16,90

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 

du

że saszetki!

16,90
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Zdrowie

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 epikatechina. Według naj-
nowszych badań mają one pozytywny wpływ na organizm: popra-
wiają funkcjonowanie mózgu oraz przeciwdziałają takim chorobom 
i dolegliwościom jak wylew, choroby serca, rak, cukrzyca, zmęcze-
nie i brak snu. Olej rzepakowy 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

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 wiosenny zalecany jest w chorobach serca, naczyń, 
wątroby, woreczka żółciowego.
Kod: 100051

33 %
Rabat

19,90
29,90 zł

1

Zdrowie

Pandemia koronawirusa spowodowała szczególny wzrost zainteresowania nalewkami i kroplami propolisowymi, które w medycynie 
ludowej uważane są za jedne z najskuteczniejszych środków antywirusowych. Dla naszych klientów przygotowaliśmy najwyższej 
jakości propolis z ekologicznych polskich pasiek oraz specjalny zestaw do sporządzenia z nich kropli lub nalewki. Nie ma nic prost-
szego: wystarczy tylko niewielka ilość spirytusu i po dwóch, trzech tygodniach wyciąg jest gotowy...

Propolis w zestawie 
do sporządzenia 
nalewki lub kropli
W zestawie: Propolis w słoiczku 12,5 g, 
praktyczna buteleczka na krople/nalew-
kę, zakrętka z kroplomierzem, instrukcja 
wykonania. Nasz zestaw pozwoli na 
wykonanie 125 ml kropli propolisowych 
(stężenie ok. 10%) lub 0,5 l nalewki.
KOD: 047331

Propolisu nie mogą stosować osoby uczulone na produkty pszczele!

Krople lub nalewki propolisowe stosowane są 
jako środki o właściwościach przeciwwirusowych, 
bakteriobójczych, przeciwgrzybicznych i  prze-

ciwzapalnych. Propolis ma przeszło 300 substancji 
składowych, w tym wiele biopierwiastków i witamin. 

Badania kliniczne potwierdzają ponadto skuteczność 
w  leczeniu górnych dróg oddechowych, licznych stanów 

zapalnych, zakażeń bakteryjnych, oparzeń, trudno gojących się 
ran czy chorób reumatycznych. Propolis zwiększa odporność orga-

nizmu, reguluje ciśnienie krwi, działa uspokajająco, osłania wątrobę 
przed toksynami i niepożądanymi skutkami zażywania niektórych leków.

 

są
h,
e-
cjcjii
n. 
śćść 
ww 
iię 
a-
bę 
w.w.

Zakrętka z kroplomierzem

Zakrętę kak
mierzr eme

19,90
Nowość Nalewka lub krople propolisowe!

Zestaw nie zawiera 
spirytusu

Nowość
Hit!
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Zdrowie

34,90
39,90 zł

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 
pracę jelit, obniża cholesterol. Pyłek kwiatowy łączony 
z miodem i propolisem poprawia smak, jest źródłem białka, 
aminokwasów, lipidów, kwasów tłuszczowych, węglowo-
danów, witamin, a także wapnia, magnezu, sodu, potasu, 
żelaza, miedzi, cynku, manganu i wielu innych substancji 
odżywczych.
Kod: 100119

39,90

Zdrowie

,90
 zł

29,90

Hit!

Pyłek kwiatowy
200 g

Pyłek kwiatowy, to obok mleczka pszczelego, najcenniejszy pro-
dukt wytwarzany przez rodziny pszczele. Ma działanie bakterio-
statyczne, wysoką zawartość witamin i rzadkich biopierwiast-
ków oraz bogactwo składników mineralnych. Pyłek kwiatowy 
reguluje zaburzenia hormonalne, wzmacnia organizm, usuwa 
zmęczenie, poprawia odporność, zapobiega miażdżycy, neutra-
lizuje 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 
„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

Miód św. Ambrożego
nektarowo-spadziowy leśny 400 g
Miód zwany „papieskim” lub „królewskim”. Pochodzi głównie ze 
spadzi drzew iglastych i liściastych, rosy miodowej wytwarzanej 
przez zboża, trawy i drzewa owocowe, nektaru z kwiatów maliny 
leśnej, kruszyny, jeżyny i dzikich kwiatów runa leśnego. Miód 
wzmacnia serce, ma działanie grzybobójcze i bakteriobójcze, 
zwalcza gronkowce i paciorkowce, wspomaga leczenie stawów, 
układu moczowego, chorób górnych dróg oddechowych, wątro-
by, wrzodów żołądka, przeziębień, podnosi odporność, przyspie-
sza gojenie ran, obniża ciśnienie, hamuje procesy miażdżycowe, 
koi nerwy, działa nasennie, pobudza pracę mózgu. Ponadto 
miód zawiera duże ilości mikroelementów oraz witamin.
Kod: 100117

34,90
Tylko

19,90 zł

1

Zdrowie

Pandemia koronawirusa spowodowała szczególny wzrost zainteresowania nalewkami i kroplami propolisowymi, które w medycynie 
ludowej uważane są za jedne z najskuteczniejszych środków antywirusowych. Dla naszych klientów przygotowaliśmy najwyższej 
jakości propolis z ekologicznych polskich pasiek oraz specjalny zestaw do sporządzenia z nich kropli lub nalewki. Nie ma nic prost-
szego: wystarczy tylko niewielka ilość spirytusu i po dwóch, trzech tygodniach wyciąg jest gotowy...

Propolis w zestawie 
do sporządzenia 
nalewki lub kropli
W zestawie: Propolis w słoiczku 12,5 g, 
praktyczna buteleczka na krople/nalew-
kę, zakrętka z kroplomierzem, instrukcja 
wykonania. Nasz zestaw pozwoli na 
wykonanie 125 ml kropli propolisowych 
(stężenie ok. 10%) lub 0,5 l nalewki.
KOD: 047331

Propolisu nie mogą stosować osoby uczulone na produkty pszczele!

Krople lub nalewki propolisowe stosowane są 
jako środki o właściwościach przeciwwirusowych, 
bakteriobójczych, przeciwgrzybicznych i  prze-

ciwzapalnych. Propolis ma przeszło 300 substancji 
składowych, w tym wiele biopierwiastków i witamin. 

Badania kliniczne potwierdzają ponadto skuteczność 
w  leczeniu górnych dróg oddechowych, licznych stanów 

zapalnych, zakażeń bakteryjnych, oparzeń, trudno gojących się 
ran czy chorób reumatycznych. Propolis zwiększa odporność orga-

nizmu, reguluje ciśnienie krwi, działa uspokajająco, osłania wątrobę 
przed toksynami i niepożądanymi skutkami zażywania niektórych leków.
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Zakrętka z kroplomierzem

Zakrętę kak
mierzr eme

19,90
Nowość Nalewka lub krople propolisowe!
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29,90
32,90 zł

Beata Anna Dąbrowska

Dieta warzywno-owocowa 
dr Ewy Dąbrowskiej® w postaci płynnej
Koktajle, soki, zupy, przekąski
Dieta dr Ewy Dąbrowskiej w nowej odsłonie!
Soki, koktajle, zupy – to wyjątkowo prosta, skuteczna i pełno-
wartościowa metoda postu, która pomaga oczyścić organizm 
i wzmocnić jego odporność. Wykorzystuje te same składniki 
i założenia, co dieta warzywno-owocowa. W ciągu kilku minut 
możesz przygotować pełnowartościowy i sycący posiłek, a dzien-
ny jadłospis nie przekracza 800 kcal.
WAM, 14×20, s. 224, twarda

Kod: 716248

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

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

40 %
Rabat

55 %
Rabat

19,90
34,90 zł

79,90
104,90 zł

14,90
34,90 zł

25 zł
Oszczędzasz

Zdrowie

Nowość
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34,90
38,00 zł

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!

Lecznicze trunki
44 sprawdzone receptury 
na nalewki, wódki, wina i likiery.
Przepisy na bazie roślin i ziół leczniczych – przynoszące po-
moc 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

40 %
Rabat

29,90
49,90 zł

Jean-Marie Delecroix

Zdrowie zaczyna się na talerzu
Z poradnika dowiesz się wszystkiego o 200 najważniejszych 
produktach, po które sięgasz każdego dnia. Znajdziemy tu klucz 
do zdrowego odżywiania: wiedzieć, dlaczego coś jest dla nas 
dobre i dlaczego niektóre pokarmy są złe. Poznaj więc wartości 
odżywcze i właściwości lecznicze poszczególnych produk-
tów spożywczych, odkryj działanie zawartych w nich cennych 
substancji, sprawdź szybko ich wartość kaloryczną, zawartość 
tłuszczów, białka i węglowodowanów, indeks glikemiczny czy 
wskaźnik zakwaszania organizmu (PRAL). Wszystkie informacje 
podane są w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych.
JEDNOŚĆ, 17×24, s. 448, miękka

Kod: 716500

200 
najzdrowszych 
pokarmów!

100 roślin 
leczniczych, 
profesjonalne 
fotografi e!

Wielki zielnik roślin leczniczych
Album szczegółowo prezentuje 100 roślin leczniczych, 
opisując przypisywane roślinom od wieków dobroczynne 
właściwości, potwierdzane współcześnie przez naukowców. 
Ważną częścią opisu zastosowań każdej rośliny są instruk-
cje i receptury, które pozwalają samodzielnie przygotować 
bezpieczne specyfi ki z ziół: napary, wywary, nalewki czy kom-
presy. Książka dokładnie opisuje sposoby stosowania i daw-
kowanie naturalnych preparatów, działających skutecznie 
przy drobnych i poważniejszych dolegliwościach. W końcowej 
części albumu zamieszczono poradnik dla osób, które chcą 
samodzielnie zbierać dzikie zioła. Instruuje on krok po kroku, 
w jaki sposób je zrywać, suszyć i przechowywać.
JEDNOŚĆ, 22×30, s. 224, twarda,kolorowe ilustracje

Kod: 719488

59,00
68,00 zł

Zdrowie
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21,90
24,95 zł

21,90
24,95 zł

Dawid Radamski

Aktywność umysłowa 
seniora
Ta publikacja stanowi zbiór różnorod-
nych narzędzi, które pomogą osobom 
starszym na różnym poziomie zaawan-
sowania ćwiczyć uwagę i pamięć oraz 
funkcje poznawcze, językowe i wyko-
nawcze. Ćwiczenia zostały przygotowane 
w taki sposób, by bez znużenia lub znie-
cierpliwienia wykonywać je mogły oso-
by o różnych predyspozycjach, zarówno 
językowych, jak i matematycznych.
DRAGON, 17×24, s. 112, miękka

Kod: 724081

Agnieszka Ziober

Zdrowe odżywianie 
seniora
Kompendium wiedzy na temat diety se-
niora, a także propozycje diet przy okre-
ślonych schorzeniach! W książce, oprócz 
praktycznych zaleceń przydatnych w ży-
wieniu osób starszych, zamieszczono 
przykładowe przepisy do wykorzystania 
przy takich schorzeniach, jak miaż-
dżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
osteoporoza, dna moczanowa, choroba 
Parkinsona, otyłość czy niedożywienie.
DRAGON, 17×24, s. 112, miękka

Kod: 724104

Justyna Mazurek

Aktywność fi zyczna 
seniora
Sprawność i zdrowie na 
długie lata!
Jednym z najważniejszych czynników 
u0możliwiających zachowanie dobrego 
zdrowia w podeszłym wieku jest podej-
mowanie regularnej aktywności fi zycznej, 
którą można uznać za wspólny mianow-
nik wszystkich działań prewencyjno-re-
habilitacyjnych. W poradniku znajdziemy 
zestaw praktycznych porad dla seniorów 
dotyczących aktywności ruchowej
DRAGON, 17×24, s. 112, miękka

Kod: 724098

21,90
24,95 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

69,90
129,95 zł

60 zł
Oszczędzasz

Wielka encyklopedia pszczelarstwa
Dzieło jest podstawowym źródłem informacji niezbędnych 
do założenia i samodzielnego, profesjonalnego prowadzenia 
pasieki. Znajdziemy tu wiele praktycznych wskazówek opar-
tych na wieloletnim doświadczeniu autorów. Zamieszczono tu 
również obszerne informacje dotyczące życia i biologii pszczół. 
Przystępna i atrakcyjna treść została wzbogacona bogatym ma-
teriałem fotografi cznym. Encyklopedia adresowana jest zarówno 
do doświadczonych, jak i do początkujących pszczelarzy, a także 
do wszystkich zainteresowanych modną w ostatnim czasie te-
matyką pszczelarską.
DRAGON, 21×30, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

Kod: 723893

Zdrowie
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50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

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

29,90
35,00 zł

Licia Cagnoni

Dzieci w kuchni
Szkoła gotowania krok po kroku
Łatwy i szybki kurs gotowania przedstawiony krok po kroku 
na ponad 500 zdjęciach. Wszystkie składniki i kolejne czyn-
ności zostały sfotografowane z góry: dzięki temu wystarczy 
spojrzeć na zdjęcia, żeby dowiedzieć się, co jest potrzebne 
do gotowania, nawet bez czytania przepisu. Książka jest cie-
kawa i kolorowa, została przygotowana z myślą o dzieciach 
i rodzicach mających pasję wspólnego gotowania.
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 224, miękka, kolorowe ilustracje

Kod: 718085

Śniadania i kolacje
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
MARTEL, 14×20, s. 112, miękka

Kod: 944252

Torty i torciki
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
MARTEL, 14×20, s. 112, miękka

Kod: 944993

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

45 %
Rabat

45 %
Rabat

Zdrowie
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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.
WYD. AA, DĘBOGÓRA, 17×24, s. 356, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 648666

49,00
69,00 zł

Kulinaria

20 zł
Oszczędzasz

44,90
47,00 zł

Ewa Wachowicz

Obiady
Na blisko dwustu stronach autorka zamieściła wybór receptur, 
prezentowanych na szklanym ekranie w popularnym cyklu pro-
gramów „Ewa gotuje”. Całość podzielono na wzór restauracyjnej 
karty menu – zaczynając od przystawek, kończąc na dodatkach. 
Pośrodku znalazły się dwa rozdziały, zawierające przepisy na 
zupy i dania główne. W książce znajdziemy zarówno receptury 
na potrawy tradycyjnej kuchni polskiej, jak i międzynarodowej.
PROMISS, 16×23, s. 200, twarda

KOD: 169070

Ewa Wachowicz

Zapiski kulinarne 
na każdą porę roku
Autorka wielu popularnych publikacji kulinarnych tym razem 
postanowiła wydać coś w rodzaju zeszytu, na kartach którego 
każdy czytelnik będzie mógł zapisać własne receptury, a na-
stępnie umieścić je w spisie treści. Całość podzielona jest na 
cztery części odpowiadające porom roku. A to dlatego, że au-
torka hołduje w kuchni zasadzie sezonowości i gotuje zgodnie 
z cyklem dyktowanym przez przyrodę. 
PROMISS, 16×24, s. 162, twarda

KOD: 169063

50 %
Rabat

12,50
24,90 zł

Wspaniałe 
przepisy na 
rodzinne obiady 
autorstwa 
Ewy Wachowicz!

yy,yy
yy,yy zł

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

50 %
Rabat
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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
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KOD: 049298KOD: 046761

KOD: 046730KOD: 046723KOD: 046716

KOD: 049281KOD: 046754

KOD: 046747

Serwetki ozdobne
Piękne serwetki ozdobne, trójwarstwowe, biodegradowalne (przyjazne środowisku); 
wybielane bez chloru; papier z wiarygodnych źródeł; kolory na bazie farb wodnych. 

20 serwetek w każdym opakowaniu.
Wymiary: 33×33 cm.

Wzór serwetki: Kod: 
Stokrotki 046716
Piwonie 046723
Niebieski bukiecik 046730
Słoneczniki 046747
Maki 046754
Lawenda 046761
Cytryny 049298
Owoce 049281

6,906,90

6,906,90 6,90

6,90

6,90

6,90

Praktyczne i pożytecznePraktyczne i pożyteczne

Organizer i zapinki do przypraw i ziół 
W zestawie: organizer, 12 zapinek, 16 gotowych naklejanych 
etykiet, 4 puste etykiety do wypisania.
Proste w użytkowaniu. Idealne do zabezpieczenia przypraw 
i ziół przed wietrzeniem lub rozsypaniem. 
Nie ma konieczności oznaczania zapinek załączonymi goto-
wymi naklejkami, można je również opisać markerem niezmy-
walnym (np. do płyt CD). 
Kod: 805305

Tylko
19,90 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!
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mielonamielona

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

34,90Oryginalny 
pomysł 
na słodki 
upominek!

Hit!

Co za smak!

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy 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

Jarosław Orłowski

Praktyczny atlas grzybów
Wśród opisanych 160 gatunków aż 95 jest jadalnych. Pozostałe 
są niejadalne i trujące. Wszystkie gatunki są zaprezentowane 
na fotografi i oraz szczegółowo scharakteryzowane, tak by nie 
pomylić grzybów jadalnych z niejadalnymi lub wręcz trującymi. 
Istotną nowością – dla znawców i osób ambitnie podchodzących 
do zbierania grzybów – jest wprowadzenie specjalnych kluczy 
do rozpoznawania najpopularniejszych gatunków jadalnych. 
Ciekawostką jest też rozdział o hodowaniu grzybów w domu. 
Zawarto tu również praktyczne porady poświęcone świadomemu 
kupowaniu grzybów. Poręczny format atlasu umożliwia korzysta-
nie z niego w czasie grzybobrania. 
DEMART, 22×12, s. 120, miękka

Kod: 122820

Niezbędnik każdego 
grzybiarza! 

Tylko
14,90 zł
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Dla zdrowia i higieny

Praktyczny antybakteryjny żel do mycia rąk bez użycia wody. Ma działanie 
bakteriobójcze i wirusobójcze. Dzięki zawartości gliceryny, wyciągu z alo-
esu i panthenolu, zapobiega nadmiernemu wysuszeniu skóry rąk, pielę-
gnuje ją, odżywia i chroni. Do codziennego użytku. Niezastąpiony w czasie 
np. podróży.
Pozwolenie ministra zdrowia nr 0145/TP/2020 na obrót produktem 
biobójczym.
Sposób użycia: Nałożyć niewielką ilość żelu na dłonie, rozetrzeć i pozostawić do wy-
schnięcia.

Preparat sprzedajemy w dwóch różnych pojemnikach: dużym i małym. 
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie wybranej wersji pojemni-
ka z odpowiadającym mu kodem.

Alko-żel plus 
(duży)
(duży) 500 ml
Kod: 702964

Alko-żel plus 
(mały)
(mały) 100 ml
Kod: 702940

9,90 24,90

Zawartość alkoholu 
etylowego 60%

19,90

PROPOLIS
Mydło antybakteryjne 
300 ml

Delikatna formuła o właściwościach antyseptycz-
nych przeznaczona dla skóry rąk. Zawarty w mydle 
aktywny propolis jednocześnie oczyszcza, dezyn-
fekuje i koi przesuszoną, pękającą skórę dłoni. 
Naturalny aktywny propolis nie wywołuje efektu 
oporności bakterii, tym samym skutecznie dba 
o higienę skóry dłoni. Dodatek substancji nawil-
żającej betainy i gliceryny przyspiesza odbudowę 
naskórka. Mydło można również stosować podczas 
kąpieli całego ciała, po goleniu oraz przy kąpie-
li stóp. Niezastąpiony produkt do mycia skóry 
rąk dzieci. Produkt nieperfumowany. FORMUŁA 
ANTYBAKTERYJNA
KORANA

Kod: 002912

Z 20% ekstraktem 
propolisu
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Dla zdrowia i higieny

ALKOSEPT 70
Płyn do dezynfekcji
Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 0185/TP/2020 na obrót produktem biobójczym.

Płyn Alkosept 70 przeznaczony jest do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni 
i urządzeń mających oraz niemających kontaktu z żywnością. 
Produkt może być stosowany do: dezynfekcji stołów, naczyń, pojemników i narzędzi, przyborów kuchennych, ścian, 
maszyn, urządzeń, wózków transportowych, itp. Do stosowania w zakładach użyteczności publicznej, placówkach 
związanych z ochroną zdrowia, przemyśle spożywczym, mięsnym, rybnym, mleczarskim, gastronomii, w warunkach 
przemysłowych, gospodarstwach domowych, miejscach publicznych. 
Sposób użycia: Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię za pomocą rozpylacza i pozostawić do wyschnięcia. 
Produkt gotowy do użycia. Tylko do użytku zewnętrznego.

Płyn oferujemy w dwóch pojemnikach różniących się wielkością. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie 
wybranej wersji pojemnika z odpowiadającym mu kodem.

Alkosept 70 (mały, ze spryskiwaczem) 
1 l

BARLON, 

Kod: 718163

Alkosept 70 (duży) 
5 l

BARLON,  

Kod: 718194

W ramach profi laktyki 
przeciw zagrożeniu 
koronawirusem Światowa 
organizacja Zdrowia (WHo) 
oraz inne autorytety 
medyczne zalecają 
stosowanie płynów 
dezynfekujących na bazie 
alkoholu (minimum 60%)!

Produkt bakteriobójczy 
i wirusobójczy! Zawartość alkoholu 70%

139,00 34,90

5 litrów 1 litr
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Herbatka ziołowa Viru-Stop
120 g (40 saszetek po 3 g) 

Herbatka stanowi mieszankę ziół, której składniki polecane są 
dla kontroli rozwoju kolonii bakterii i wirusów, zdrowia układu 
oddechowego, zdrowia komórek tkanki płucnej i wsparcia na-
turalnej odporności organizmu. 
Składniki: ziele rzepiku, kwiatostan kocanki, plecha płucnicy, ziele hyzopu, 
korzeń omanu, kwiat i ziele jeżówki, ziele bazylii, ziele szałwii, ziele majeran-
ku, owoc czarnego bzu, ziele wąkroty.

Sposób przygotowania i zalecane spożycie: Jedną saszetkę zalać szklanką 
(około 200 ml) wrzącej wody, pozostawić pod przykryciem przez 20 minut. Pić 
3 szklanki dziennie, 30 minut przed posiłkiem.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

Kod: 471566

Tylko
19,90 zł

Herbatka 
na czas infekcji!

Franciszkańska Mgiełka Odkażająca 
150 ml

Spray do odświeżania i dezynfekcji powietrza. Mgiełka o przy-
jemnym zapachu oraz długim okresie działania. Do odkaża-
nia i odświeżania powietrza w domu, biurze, łazience, toale-
cie, samochodzie. Tylko do użytku zewnętrznego. Stosować 
codziennie spryskując górne partie pomieszczenia.
Skład: alkohol etylowy, olejki eteryczne: eukaliptusowy, goździkowy, roz-
marynowy, cynamonowy, pomarańczowy, lawendowy.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

Kod: 471580

39,90

Dr n. med. Ewa Krawczyk

Koronawirus
W jaki sposób można się zarazić koronawirusem? Jak się uchronić 
przed zarażeniem? Jakie są pierwsze objawy zarażenia koronawi-
rusem? Jakie badania można wykonać, by wykryć koronawirusa? 
Jak odróżnić koronawirus od przeziębienia czy grypy? Czy nosze-
nie masek ochronnych jest skuteczne? Jakie leki kupić do domo-
wej apteczki? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk medycz-
nych Ewa Krawczyk, specjalistka w zakresie mikrobiologii i chorób 
zakaźnych z Georgetown University w Waszyngtonie.
PASCAL, 14×20, s. 208, miękka

Kod: 036351

Wszystko, co 
musisz wiedzieć, 
żeby się 
zabezpieczyć!

24,90
29,90 zł

Dla zdrowia i higieny

Hit!du
że saszetki!

Przyłbica ochronna
Z możliwością regulacji
Zmniejsza ryzyko zakażenia drogą kropelkową. Przyłbica wyko-
nana jest z tworzywa sztucznego PET o grubości 0,3 mm, odpor-
na na środki dezynfekujące. Możliwość regulacji. Elementy do 
regulacji w kolorze czarnym. Wymiar maski po rozłożeniu: 25 cm 
(wysokość) × 34 cm (szerokość). 
Produkt wielokrotnego użytku, po użyciu należy zdezynfekować.
RAFAEL

Kod: 047362

19,90
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APIPROGRAM.
Żel antybakteryjny 150 ml
Żel antybakteryjny z kwasem hialuronowym, 20% ekstraktem 
z propolisu i gliceryną. Stosowanie bez konieczności zmywa-
nia. Polecany do stosowania w podróży, pracy, szkole, space-
rze. Wszędzie tam, gdzie nie mamy dostępu do wody i mydła. 
Pozostawia delikatny fi lm ochronny. 
KORANA

Kod: 047180

24,90

Zawartość alkoholu: 
65%

PROPOLIS. Krem do rąk
z 20% ekstraktem propolisu
75 ml

Lekki, delikatny krem przeznaczony do codziennej pielę-
gnacji i ochrony skóry rąk. Zawiera skoncentrowany wyciąg 
z korzenia białej lukrecji, ekstrakt z miodu, olej ze słodkich 
migdałów, wosk pszczeli oraz propolis. Bogactwo i różno-
rodność substancji biologicznie aktywnych, witamin, soli 
mineralnych gwarantuje intensywne i trwałe właściwości 
nawilżające, odżywcze i regenerujące. Szybko przywraca skó-
rze rąk elastyczność i gładkość. Czyni ją miękką i miłą w do-
tyku. Wysoka koncentracja propolisu skutecznie chroni też 
skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. 
Systematyczne stosowanie kremu odmładza dłonie, przywra-
ca im piękny i zdrowy wygląd. FORMUŁA ANTYBAKTERYJNA.
KORANA

Kod: 002608

17,90

APIPROGRAM. Maść propolisowa 
naprawczo-regenerująca 
z kwasem hialuronowym
50 g

Wielofunkcyjna, silnie naprawczo-regenerująca maść służy do pielęgnacji 
problematycznej skóry całego ciała oraz jej miejscowych zmian. Zawarty 
w maści propolis sprawdza się przy otarciach, odparzeniach, odmroże-
niach, odleżynach, pękających piętach i w rekonwalescencji blizn. Aktywne 
składniki propolisu hamują proces zapalny skóry i wspomagają naturalne 
gojenie uszkodzonego naskórka. Działanie maści wzmacnia wosk pszczeli 
i kwas hialuronowy o silnych właściwościach nawilżających i ochronnych.
KORANA

Kod: 111034

29,90

Dla zdrowia i higieny



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!
Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł

Ekologiczny sok z brzozy, naturalny
270 ml

Sok z brzozy, znany także jako „oskoła”, od tysięcy lat jest ce-
nionym produktem spożywczym służącym ludzkiemu zdrowiu. 
Oferowany przez nas ekologiczny sok pozyskiwany jest wcze-
sną wiosną z pni polskich brzóz na Podlasiu. Charakteryzuje 
się delikatnym smakiem oraz jasnosłomkową barwą. Działa 
jako napój oczyszczający i wzmacniający, zawiera sole mine-
ralne i witaminy z grupy B. Wspiera m.in. układ pokarmowy, 
pracę wątroby oraz pracę nerek.
AROMAT ZDROWIA

Kod: 290483

Ekologiczna kawa orkiszowa
200 g

Orkisz to stara pierwotna forma pszenicy. Był uprawiany w sta-
rożytnym Egipcie i w średniowiecznej Europie. Według litera-
tury orkisz bogaty jest w białko, błonnik, nienasycone kwasy 
tłuszczowe i biopierwiastki: magnez, żelazo, potas, cynk, man-
gan i miedź. Spożywany w postaci kawy reguluje pracę przewo-
du pokarmowego, energetyzuje organizm, zwiększa odporność 
na choroby, usuwa toksyny i zły cholesterol oraz ogólnie działa 
odmładzająco. Kawa orkiszowa może być spożywana w dowol-
nej ilości przez dzieci, dorosłych i starszych. Świetnie smakuje 
z miodem oraz z przyprawami takimi jak cynamon, kardamon 
czy imbir.
AROMAT ZDROWIA

Kod: 290490

Tylko
5,90 zł

Tylko
19,90 zł

Nowość Nowość

Zdrowie

www.religijna.pl
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