
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 7 (11) /2020
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Nowość

www.religijna.pl

S. Anastazja Pustelnik FDC

Rok pełen smaku 2021  Kalendarz ścienny

Pora na kolejny udany rok 
z Siostrą Anastazją!
Najbardziej wyjątkowa polska kucharka tradycyjnie, jak co roku, zachwyca 
nas przepisami na pyszne dania. Wśród przepisów na 2021 rok nie mogło 
zabraknąć również kilku nowości. Siostra tym razem zdradza nam m.in. 
przepis na sernik bez pieczenia, ciasteczka z wisienką oraz – robiąc ukłon 
w stronę miłośników kuchni włoskiej – tagliatelle z łososiem i szpinakiem.
WAM, 24×34, s. 16

KOD: 054329

12,90

Prezen
tdo 

każdego 
zakupu

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

Dobre Nowiny,
gazeta ewangelizacyjna

Mapa samochodowa PolskiNajwiększy z cudów
Film DVD

+

Modlitwa Dworu Niebies kiego 
Świętej Lutgardy

RAFAEL, 11×14, s. 40, miękka

2 prezen
ty

za zakup

powyżej 
120 zł
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Ekologiczny susz wigilijny
100 g 

Smak polskich świąt!
Suszone owoce z ekologicznych upraw – znakomite na wieczerzę wi-
gilijną i świąteczny obiad. Znajdziemy tu również sprawdzony przepis 
na świąteczny kompot.
Składniki: śliwka 40%, jabłko 30%, gruszka 30% 
Produkt polski 

KOD: 290469

Tylko
9,90 zł

Nowość

Boże Narodzenie 
z s. Anastazją i s. Salomeą
Dzisiejsza kuchnia bardzo się zmienia, ale mimo wszystko cenimy 
w niej to, co dobrze znane. Lubimy, kiedy obok nowych smaków poja-
wiają się te tradycyjne, przywodzące na myśl nasz dom z dzieciństwa. 
Dzieje się tak zwłaszcza podczas świąt. Ryby, pierogi, grzyby i suszone 
owoce, pieczone mięsa i słodkie ciasta - wszystko to doskonale znamy, 
Siostra Salomea potrafi  jednak wydobyć z nich zupełnie nowe smaki.
WAM, 14×20, s. 240, twarda

KOD: 714701

Tradycja, zwyczaje, 
świąteczne przepisy!

19,90
29,90 zł

33 %
Rabat

Na Boże Narodzenie

Boże Narodzenie 
z s. Anastazją i s. Salomeą
Dzisiejsza kuchnia bardzo się zmienia, ale mimo wszystko cenimy 
w niej to, co dobrze znane. Lubimy, kiedy obok nowych smaków poja-
wiają się te tradycyjne, przywodzące na myśl nasz dom z dzieciństwa. 
Dzieje się tak zwłaszcza podczas świąt. Ryby, pierogi, grzyby i suszone 
owoce, pieczone mięsa i słodkie ciasta - wszystko to doskonale znamy, 
Siostra Salomea potrafi  jednak wydobyć z nich zupełnie nowe smaki.
WAM, 14×20, s. 240, twarda

KOD: 714701

świąteczne przepisy!
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Na Boże Narodzenie

19,90 16,90

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

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

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

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

Pyszna herbatka 
w puszce 

lub w pudełku!

du

że saszetki!
Ekologiczne 
sianko wigilijne z trawą żubrówką 
8-12 g

Sianko wigilijne jest jedną z bożonarodzeniowych tradycji kultywowanych 
w większości polskich domów. Sianko pod obrusem jest symbolem ubóstwa, 
w jakim narodził się Jezus Chrystus, a biały obrus, pod którym umieszczamy 
sianko, nawiązuje do Jego szat. 
Składniki: sianko, trawa żubrówka (w różnych proporcjach). 
Produkt polski 

KOD: 290476

Ekologiczne 

Tylko
4,90 zł

Hit!



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 
4-7 naszego katalogu.

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

Zdrowie. Zbigniew T. Nowak
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Zbigniew T. Nowak

Zdrowie na cały rok 
2021
Wyjątkowy terminarz zawierający sprawdzone receptury z zastoso-
waniem 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 dostosowa-
ny 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: 758279

24,90
34,90 zł

Bestseller
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Zbigniew T. Nowak

Apteka natury ma leki na wirusy
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w obliczu zagrożenia pandemią 
koronawirusa wspiera pilną potrzebę odkrycia skutecznych i bezpiecz-
nych leków przeciwwirusowych. Okazało się, że niektóre rośliny lecznicze 
i produkty pszczele posiadają duży potencjał w zwalczaniu wirusów. 
Dzięki wnikliwości i doświadczeniu, Autorowi udało się dotrzeć do naj-
nowszych raportów medycznych na ten temat, a wzbogaconą wiedzą 
dzieli się właśnie w tej książce. 
Poradnik ten zawiera najnowsze informacje dotyczące przeciwwiruso-
wego działania m.in. tarczycy bajkalskiej, żeń-szenia, imbiru, kurkumy, 
oliwki europejskiej, rdestowca ostrokończystego (japońskiego), cy-
namonu, zielonej herbaty, bzu czarnego, dziewanny, aloesu, czosnku, 
cebuli, pora, czarnuszki siewnej, lukrecji, propolisu czy miodu. Czytelnik 
znajdzie w nim także receptury na proste 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 osiągnięciami medycyny!
WYDAWNICTWO AA, AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 328, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 649748

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

39,90
59,90 zł

20 zł
Oszczędzasz

Zdrowie. Zbigniew T. Nowak

Bestseller

39,90
59,90 zł

20 zł
Oszczędzasz

Zioła z polskich łąk
Dzięki tej książce nauczymy się rozpoznawać rośliny lecznicze, 
a także dowiemy się kiedy je zbierać, jak suszyć i przetwarzać 
na domowe specyfi ki dla zdrowia. Znajdziemy tu wyczerpujące 
informacje na temat leczniczych właściwości opisywanych ziół 
w oparciu o najnowsze osiągnięcia medycyny oraz cenne porady 
dotyczące ich zastosowania w kuchni i kosmetyce. Poradnik za-
wiera też mnóstwo oryginalnych receptur na naturalne domowe 
leki i przepisy na prozdrowotne dania oraz kosmetyki.
WYD. AA, AROMAT SŁOWA, 
17×24, s. 320, twarda ze złoceniami, kolorowe fotografi e

KOD: 649700

Polskie łąki 
i pastwiska 
to jedna wielka 
apteka!

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 

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

24,90
29,90 zł
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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

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. Zbigniew T. Nowak

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

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

29,90
39,90 zł

Bestseller
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

yy zł

Zbigniew T. Nowak

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

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

Zbigniew T. Nowak

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

Zdrowie. Zbigniew T. Nowak

50 %
Rabat

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, gal-
gant, róża dzika i pomarszczona, szanta zwyczajna, żurawina. 
Sprawdzone receptury!
WYD. AA, 14×20, s. 224, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642251

19,90
39,90 zł
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Produkty ekologiczne AROMAT ZDROWIA

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.
AROMAT ZDROWIA

KOD: 290407

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. 
AROMAT ZDROWIA

KOD: 290384

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 literatury 
orkisz bogaty jest w białko, błonnik, nienasycone kwasy tłuszczo-
we i biopierwiastki: magnez, żelazo, potas, cynk, mangan i miedź. 
Spożywany w postaci kawy reguluje pracę przewodu pokarmo-
wego, energetyzuje organizm, zwiększa odporność na choroby, 
usuwa toksyny i zły cholesterol oraz ogólnie działa odmładzająco. 
Kawa orkiszowa może być spożywana w dowolnej 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

Hit!Hit!

9,90
14,90 zł

9,90
14,90 zł

33 %
Rabat

33 %
Rabat
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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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Zioła odtruwające 
z pokrzywą 
(sypane) 50 g

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

AROMAT ZDROWIA

KOD: 290193

Zioła 
wspomagające 
pracę wątroby 
z pokrzywą 
(sypane) 50 g

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

AROMAT ZDROWIA

KOD: 290216

Zioła na 
dolegliwości 
reumatyczne 
i artretyczne 
(sypane) 50 g

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

AROMAT ZDROWIA

KOD: 290162

Zioła 
oczyszczające 
z brzozą 
(sypane) 50 g

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

AROMAT ZDROWIA

KOD: 290186

Ekologiczne zioła 
na układ moczowy 
z brzozą
(sypane) 50 g

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

AROMAT ZDROWIA

KOD: 290179

Zioła 
poprawiające stan 
skóry 
(sypane) 50 g
Składniki: liść pokrzywy (50%), ziele 
bodziszka, ziele uczepu, kłącze perzu, 
kora dębu. 

AROMAT ZDROWIA

KOD: 290209

4,90
7,90 zł

4,90
7,90 zł

4,90
7,90 zł

4,90
7,90 zł

4,90
7,90 zł

4,90
7,90 zł

38 %
Rabat

38 %
Rabat

38 %
Rabat

38 %
Rabat

38 %
Rabat

38 %
Rabat

Produkty ekologiczne AROMAT ZDROWIA

Ekologiczna 
herbatka 
jabłkowo-miętowa
150 g
Skład: owoc jabłka 30%, owoc dzikiej 
róży, owoc głogu, owoc tarniny, liść 
mięty 10%. 

AROMAT ZDROWIA

KOD: 290391

Zioła 
dla diabetyków 
(sypane) 50 g
Składniki: 
liść pokrzywy (65%), ziele rutwicy, 
naowocnia fasoli, kłącze perzu.

AROMAT ZDROWIA

KOD: 290155

4,90
7,90 zł

7,90
11,90 zł

38 %
Rabat

33 %
Rabat
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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

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, czosnek 
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

Produkty ekologiczne AROMAT ZDROWIA

Przyprawy w młynkach można również nabyć 
w upominkowym komplecie – więcej w dodatku 
„Komplety (nie tylko) od święta”, s. 27



Zdrowie

Mazidło Klasztorne 
Dermaticus
Na skórę w okolicy stawów i kręgosłupa
Kosmetyk, 150 ml

Rozgrzewa, uśmierza i relaksuje przygotowując mięśnie do wysił-
ku. Zawiera nagietek i rumianek, które pielęgnują skórę, działając 
przeciwzapalnie oraz nadając jej elastyczność i sprężystość.
Zastosowanie: Mazidła nie stosować u dzieci poniżej 12 roku ży-
cia. Smarować skórę w okolicach problematycznych: nóg, stawów, 
barków, pleców, ramion 1-3 razy dziennie. Wmasować mazidło do 
całkowitego wchłonięcia w skórę. Nie nanosić na żylaki i unikać 
kontaktu z oczami.
KOD: 004986

39,90

Mazidło Klasztorne 
Cuticulus
Na spękaną i spierzchniętą skórę
Kosmetyk, 150 ml

Kombinacja ziół nagietka, lawendy, rumianku, rozmarynu i żywo-
kostu lekarskiego przywraca skórze blask i sprężystość. 
Zastosowanie: Stosować 1-3 razy dziennie na suche i spierzchnięte 
partie skóry takie jak dłonie, ramiona, barki, plecy, nogi. Idealna 
na mróz. Stosując na żylaki, jedynie lekko przecierać. Unikać kon-
taktu z oczami.
KOD: 005006

39,90

Mazidło Klasztorne 
Musculus
Na skórę w okolicach mięśni
Kosmetyk, 150 ml

Mazidło chłodzące – wysokiej jakości mieszanka 27 ekstraktów 
ziołowych, opracowana na podstawie oryginalnych klasztornych 
receptur, specjalnie dobranych i wyselekcjonowanych, wspoma-
gających regenerację i rewitalizację spracowanych i obolałych 
miejsc. Przynosi ulgę przy problemach z mięśniami, obrzękami 
i ścięgnami. 
Zastosowanie: Smarować skórę 1-3 razy dziennie w okolicach pro-
blematycznych. Wmasować mazidło do całkowitego wchłonięcia 
w skórę. Delikatnie nanieść na żylaki. Unikać kontaktu z oczami. 
Mazidła nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.
KOD: 005013

39,90
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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 
wymagającą zażywania leków.
BERNARDINUM, 16×12, s. 256, twarda

KOD: 274074

29,90
34,90 zł

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 

129,00

Zdrowie

Bestseller
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Pszczela apteka

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.
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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

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!

Pszczela apteka

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 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

39,90 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
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Herbarium św. Franciszka

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

Skład: liść morwy białej, owocnia 
fasoli zwyczajnej, ziele pokrzywy 
zwyczajnej, znamię kukurydzy 
zwyczajnej, kora cynamonowca 
cejlońskiego.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470026

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

Skład: ziele jemioły, kwiatostan 
głogu, owoc kolendry, ziele ruty, liść 
rozmarynu, ziele macierzanki, owoc 
aronii, ziele skrzypu, morszczyn.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470248

16,9019,90

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

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

19,90 16,90

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

Skład: Liść złocienia maruny, owoc gło-
gu dwuszyjkowego, koszyczek rumian-
ku, pąki i kora wierzby , korzeń mniszka 
z zielem, liść miłorzębu dwuklapowego, 
liść melisy lekarskiej, liść mięty pie-
przowej, ziele rozmarynu lekarskiego, 
kłącze imbiru, korzeń gorzknika kana-
dyjskiego.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

KOD: 471450

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

Skład: kwiat rumianku, liść babki 
lancetowatej, kwiat nagietka, liść 
mięty, ziele dziurawca zwyczajnego, 
ziele lebiodki pospolitej, cynamono-
wiec cejloński.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470019

14,90

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

Skład: liście czystka szarego, owoc 
dzikiej róży, liść mięty pieprzowej, 
kwiat hibiskusa, liść pokrzywy zwy-
czajnej.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470620

14,90 16,90

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

Skład: liść brzozy, kora wierzby, 
kwiat lipy, kwiat wiązówki, liść 
melisy.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

KOD: 470040

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

Skład: kwiatostan głogu, ziele nawło-
ci, liść melisy, korzeń kozłka lekar-
skiego, ziele serdecznika, ziele rdestu 
ptasiego, szyszki chmielu.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470088

14,90
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Herbarium św. Franciszka

Herbatka ziołowa 
„Lekka jak piórko” 
120 g (40 saszetek po 3 g)
Skład: liść brzozy brodawkowatej, ko-
rzeń 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 rzewie-
nia lekarskiego, liść senesu.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 471184

19,90

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

Skład: Ziele męczennicy, liść melisy lekar-
skiej, liść mięty pieprzowej, kłącze kozłka 
lekarskiego, kwiatostan głogu, kwiatostan 
rumianku, kłącze imbiru lekarskiego, kora 
cynamonowca cejlońskiego.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470231

13,90

Herbatka ziołowa 
dla kobiet 
120 g (40 saszetek po 3 g)
Skład: liść pokrzywy zwyczajnej, 
ziele przywrotnika, ziele owsa, kwiat 
nagietka lekarskiego, kwiat jasnoty 
białej, ziele krwawnika, owoc niepo-
kalanka pospolitego, liść maliny, zie-
le i kwiat koniczyny czerwonej, liście 
i pąki brzozy brodawkowatej, ziele 
dziurawca, korzeń imbiru, pu-erh.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA 

KOD: 470873

16,90

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

Skład: owoc jabłka, kwiat hibiskusa, 
owoc aronii, kora cynamonowca, liść 
mięty pieprzowej, kwiatostan ru-
mianku, kłącze imbiru, goździki.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470286

13,90

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

Skład: koszyczek rumianku pospo-
litego, korzeń lubczyka ogrodowe-
go, ziele krwawnika pospolitego, 
owocnia fasoli zwyczajnej, liść mięty 
pieprzowej, korzeń mniszka lekar-
skiego, kwiat nagietka lekarskiego.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470989

16,90

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

Skład: korzeń pokrzywy, znamię 
kukurydzy, ziele nawłoci, liść brzozy, 
ziele skrzypu, ziele wierzbownicy, 
kwiat rumianku.

HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA

KOD: 470064

16,90

Hans Richard Schittny

Balsam jerozolimski
Zgłębiając tę książkę poznamy nie tylko zdumiewające dzieje 
Balsamu Jerozolimskiego, ale też jego oryginalny skład. Autor – 
niemiecki farmaceuta i badacz historii – snując swą pasjonującą 
opowieść dociera do starych dokumentów i ksiąg historycznych. 
Porównuje skład receptury  w różnych historycznych odmianach. 
Wprowadza nas w tajniki dawnej wiedzy medycznej. 
Tłumacz tej wyjątkowej książki – polski franciszkanin o. Marcelin 
Jan Pietryja, pasjonat ziołolecznictwa – jest w trakcie opraco-
wywania publikacji, w której zamierza przedstawić stan współ-
czesnych badań naukowych nad właściwościami  Balsamu 
Jerozolimskiego.
HERBARIUM ŚW. FRANCISZKA, 17×24, s. 116, twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje, 
kredowy papier

KOD: 604142

19,90
29,90 zł

33 %
Rabat
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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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BALSAM JEROZOLIMSKI® 
NA GARDŁO

BALSAM JEROZOLIMSKI® 
DLA DZIECI

BALSAM JEROZOLIMSKI® 
FORTE

BALSAM JEROZOLIMSKI® 
SPRAY

Suplement diety, syrop, 200 ml
Łagodzi podrażnione gardło, krtań 
oraz struny głosowe, ułatwia wy-
krztuszanie i łagodzi kaszel. Wspie-
ra właściwe funkcjonowanie układu 
oddechowego. Działa immunosty-
mulująco i podnosi odporność. 

Suplement diety, syrop, 200 ml
Łagodzi dolegliwości występujące 
w schorzeniach dróg oddecho-
wych. Podnosi odporność, stymulu-
jąc układ immunologiczny.

Suplement diety, spray, 30 ml 
Preparat zawiera czarny bez, lipę, dzie-
wannę oraz tymianek, które ze wzglę-
du na swoje dobroczynne właściwo-
ści pozytywnie wpływają na gardło  
i struny głosowe. Obecność porostu 
islandzkiego przyczynia się do two-
rzenia powłoki ochronnej w obszarze 
błony śluzowej gardła.

Suplement diety, 
16 pastylek do ssania
Poprawia funkcjonowanie gardła, 
górnych dróg oddechowych i strun 
głosowych. Łagodzi podrażnione 
gardło. Wspiera prawidłową pracę 
układu odpornościowego, działa 
immunostymulująco.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Balsam Jerozolimski - ekstrakt złożony 
z: kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, 
kwiatu dziewanny, kwiatu rumianku, 
plechy porostu islandzkiego, zie-
la tymianku oraz ziela melisy; sok 
z owoców bzu czarnego; ekstrakt  
z korzenia prawoślazu. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Balsam Jerozolimski - ekstrakt złożony 
z: kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, 
kwiatu dziewanny, kwiatu rumianku, 
plechy porostu islandzkiego, zie-
la tymianku oraz ziela melisy; miód 
pszczeli; olejek miętowy; olejek euka-
liptusowy; mentol. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Balsam Jerozolimski - ekstrakt złożony  
z:  kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, 
kwiatu dziewanny, kwiatu rumian-
ku, plechy porostu islandzkiego, 
ziela tymianku oraz ziela meli-
sy; ekstrakt z balsamowca mirry; 
kwas L-askorbinowy; ekstrakt  
z pąków sosny zwyczajnej; ekstrakt 
suchy z pelargonii; ekstrakt z pod-
biału.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Balsam Jerozolimski – ekstrakt złożony
z: kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, 
kwiatu dziewanny, kwiatu rumianku, 
plechy porostu islandzkiego, ziela 
tymianku oraz ziela melisy; ekstrakt  
z propolisu, niacyna, ryboflawina, ole-
jek eukaliptusowy.

KOD: 620627

KOD: 620702

KOD: 620115

KOD: 620122
KOD: 620702

KOD: 620641

KOD: 620719

KOD: 620610 KOD: 620672 KOD: 620863

ŻURAWINA

GŁÓG POKRZYWA

Wspomaga funkcje układu moczowego. Dzięki 
zawartości witamin, minerałów i flawonoidów, 
wzmacnia organizm.

Owoce głogu przyczyniają się do wzmocnienia 
organizmu i usprawnienia pracy układu serco-
wo-naczyniowego. 

Oczyszcza i wzmacnia organizm. Wspomaga 
prawidłowe funkcjonowanie układu moczo-
wego i układu krążenia.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
sok z owoców żurawiny, kwas L–askorbinowy (źró-
dło witaminy C).

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
sok z owoców głogu odtworzony z zagęszczonego 
soku z głogu, kwas L - askorbinowy (źródło wita-
miny C).

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
sok z liści pokrzywy zwyczajnej, woda, kwas L-a-
skrobinowy (źródło witaminy C), regulator kwa-
sowości: kwas cytrynowy.

ARONIA

CZYSTEK

ALOES Z MIĄŻSZEM
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia  
i układu odpornościowego. Kompozycja soku z owoców 
aronii i witaminy C stanowi doskonały dodatek do co-
dziennej diety dla osób dbających o zdrowie.

Oczyszcza organizm i wspomaga utrzymanie 
naturalnej odporności. Wpływa na dobre sa-
mopoczucie i witalność.

Wspomaga organizm w walce z infekcjami  
i podnosi odporność. Polecany szczególnie  
w okresie jesienno-zimowym.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
sok z owoców aronii, odtworzony z zagęszczo-
nego soku z aronii, kwas L-askorbinowy (źródło 
wita miny C).

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
100% sok z ziela czystka, kwas L-askorbino-
wy (źródło witaminy C), regulator kwasowości: 
kwas cytrynowy. 

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
100% sok z aloesu z kawałkami miąższu, regula-
tor kwasowości: kwas cytrynowy.

24,90 29,90

24,90 24,90

29,90 29,90
24,90

24,90 24,90

14,90
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VENOCZAR® TABLETKI  VENOCZAR® ŻEL
Suplement diety, 60 tabletek
Venoczar® to preparat pomagają-
cy utrzymać dobrą cyrkulację krwi 
w mikronaczyniach oraz normalną 
funkcję naczyń. Przyczynia się do 
zmniejszenia obrzęku przynosząc 
ulgę i zmniejszenie uczucia cięż-
kości nóg, chroni komórki przed 
uszkodzeniem oksydacyjnym do-
datkowo przyczyniając się do ogól-
nego wzmocnienia organizmu.

CARDIOFRATIN FORTEPULMOFRATIN  FORTE UROFRATIN FORTE
Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Wspomaga funkcjonowanie układu 
krążenia*- i utrzymanie prawidło-
wego poziomu cholesterolu. Wyka-
zuje działanie antyoksydacyjne.

Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Wpływa na właściwe funkcjonowa-
nie układu oddechowego i odpor-
nościowego. 

Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Działa moczopędnie, wspiera oczysz- 
czanie organizmu i prawidłowe 
funkcjonowanie układu moczowego.

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

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
kwiat dziewanny, ziele tymianku, 
korzeń prawoślazu, kwiat malwy, 
pączki sosny, babka lancetowata, 
kwiat nawłoci, porost islandzki.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ziele nawłoci, liść brusznicy, liść po-
krzywy, ziele skrzypu, kłącze  perzu, 
rdest ptasi, połonicznik nagi, korzeń 
lubczyka.

MEMOFRATIN FORTE
Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Pomaga zmniejszyć napięcie ner-
wowe. Wykazuje działanie łagodzą-
ce na układ nerwowy.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
liść melisy, korzeń mniszka, zielona 
herbata, liść miłorzębu japońskie-
go, ziele karczocha, owoc głogu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczaste-
go, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt  
z liści nostrzyka żółtego, ekstrakt z nasion 
kasztanowca, ekstrakt z kłącza perzu wła-
ściwego, ekstrakt z liści miłorzębu dwu-
klapowego, ekstrakt z mumio, ekstrakt  
z krwawnika pospolitego, ekstrakt z ko-
rzenia oczaru wirginijskiego.

Kosmetyk, 75g
Dzięki głównym składnikom ak-
tywnym: wyciągom z arniki, szałwii 
i oczaru pielęgnuje skórę, działa po-
budzająco, poprawia krążenie oraz 
likwiduje dyskomfort przemęczo-
nych nóg. Regeneruje, koi, ściąga, 
łagodzi i wzmacnia elastyczność 
skóry w okolicach żylaków.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z oczaru wirginijskiego, 
ekstrakt z aloesu, ekstrakt z nagiet-
ka, ekstrakt z arniki, ekstrakt z szał-
wii, ekstrakt z lawendy.

NERVINA ANTISTRES
FORTE
Suplement diety, 
60 tabletek powlekanych
Preparat szczególnie polecany 
osobom narażonym na stres, prze-
pracowanym, wymagającym sta-
bilnej sprawności intelektualnej. 
Idealnie zbilansowana dawka ziół 
umożliwia odzyskanie równowagi 
i spokoju w natłoku codziennych 
obowiązków.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z ziela melisy, ekstrakt  
z owoców głogu, magnez, ekstrakt  
z kwiatów lawendy, ekstrakt z kwia-
tów męczennicy, ekstrakt z liści 
wąkrotki azjatyckiej, ekstrakt z ko-
rzenia różeńca, niacyna, witamina B6.

WIERZBOWNICA 
DROBNOKWIATOWA

Suplement diety
Pomaga utrzymać prawidło-
wą funkcję i komfort związany  
z układem moczowym. Wspomaga 
właściwe funkcjonowanie gruczołu 
prostaty.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ziele wierzbownicy drobnokwiato-
wej.

19,90 9,90 29,90

19,90

14,90

14,9014,9014,90

KOD: 620726

KOD: 620818 KOD: 620825 KOD: 620832 KOD: 620849

KOD: 620177

KOD: 620689

KOD: 815066
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VENOCZAR® TABLETKI  VENOCZAR® ŻEL
Suplement diety, 60 tabletek
Venoczar® to preparat pomagają-
cy utrzymać dobrą cyrkulację krwi 
w mikronaczyniach oraz normalną 
funkcję naczyń. Przyczynia się do 
zmniejszenia obrzęku przynosząc 
ulgę i zmniejszenie uczucia cięż-
kości nóg, chroni komórki przed 
uszkodzeniem oksydacyjnym do-
datkowo przyczyniając się do ogól-
nego wzmocnienia organizmu.

CARDIOFRATIN FORTEPULMOFRATIN  FORTE UROFRATIN FORTE
Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Wspomaga funkcjonowanie układu 
krążenia*- i utrzymanie prawidło-
wego poziomu cholesterolu. Wyka-
zuje działanie antyoksydacyjne.

Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Wpływa na właściwe funkcjonowa-
nie układu oddechowego i odpor-
nościowego. 

Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Działa moczopędnie, wspiera oczysz- 
czanie organizmu i prawidłowe 
funkcjonowanie układu moczowego.

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

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
kwiat dziewanny, ziele tymianku, 
korzeń prawoślazu, kwiat malwy, 
pączki sosny, babka lancetowata, 
kwiat nawłoci, porost islandzki.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ziele nawłoci, liść brusznicy, liść po-
krzywy, ziele skrzypu, kłącze  perzu, 
rdest ptasi, połonicznik nagi, korzeń 
lubczyka.

MEMOFRATIN FORTE
Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Pomaga zmniejszyć napięcie ner-
wowe. Wykazuje działanie łagodzą-
ce na układ nerwowy.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
liść melisy, korzeń mniszka, zielona 
herbata, liść miłorzębu japońskie-
go, ziele karczocha, owoc głogu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczaste-
go, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt  
z liści nostrzyka żółtego, ekstrakt z nasion 
kasztanowca, ekstrakt z kłącza perzu wła-
ściwego, ekstrakt z liści miłorzębu dwu-
klapowego, ekstrakt z mumio, ekstrakt  
z krwawnika pospolitego, ekstrakt z ko-
rzenia oczaru wirginijskiego.

Kosmetyk, 75g
Dzięki głównym składnikom ak-
tywnym: wyciągom z arniki, szałwii 
i oczaru pielęgnuje skórę, działa po-
budzająco, poprawia krążenie oraz 
likwiduje dyskomfort przemęczo-
nych nóg. Regeneruje, koi, ściąga, 
łagodzi i wzmacnia elastyczność 
skóry w okolicach żylaków.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z oczaru wirginijskiego, 
ekstrakt z aloesu, ekstrakt z nagiet-
ka, ekstrakt z arniki, ekstrakt z szał-
wii, ekstrakt z lawendy.

NERVINA ANTISTRES
FORTE
Suplement diety, 
60 tabletek powlekanych
Preparat szczególnie polecany 
osobom narażonym na stres, prze-
pracowanym, wymagającym sta-
bilnej sprawności intelektualnej. 
Idealnie zbilansowana dawka ziół 
umożliwia odzyskanie równowagi 
i spokoju w natłoku codziennych 
obowiązków.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z ziela melisy, ekstrakt  
z owoców głogu, magnez, ekstrakt  
z kwiatów lawendy, ekstrakt z kwia-
tów męczennicy, ekstrakt z liści 
wąkrotki azjatyckiej, ekstrakt z ko-
rzenia różeńca, niacyna, witamina B6.

WIERZBOWNICA 
DROBNOKWIATOWA

Suplement diety
Pomaga utrzymać prawidło-
wą funkcję i komfort związany  
z układem moczowym. Wspomaga 
właściwe funkcjonowanie gruczołu 
prostaty.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ziele wierzbownicy drobnokwiato-
wej.
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Kosmetyk, 50 ml
Doskonale nawilża i wspomaga regenerację 
popękanej skóry pięt. Regularne stosowanie 
preparatu zmiękcza zrogowaciały naskórek 
i wytwarza warstwę ochronną na jego po-
wierzchni. Serum rekomendowane do stoso-
wania dla diabetyków.

SERUM 
NA POPĘKANE PIĘTY

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, roz-
marynu, rumianku, arniki, bluszczu, łopianu, na-
gietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek 
eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego.

Kosmetyk, 50 ml
Zmniejsza potliwość stóp. Regularne stoso-
wanie kremu niweluje ryzyko nieprzyjemnego 
zapachu, utrzymuje świeżość stóp i pomaga 
zapobiegać otarciom naskórka.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, roz-
marynu, rumianku, arniki, bluszczu, łopianu, na-
gietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek 
eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego.

NATURALNY KREM 
OCHRONNY DO STÓP

SZAMPON PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW
Kosmetyk, 200 ml
Preparat posiada dobroczynne 
właściwości dla skóry głowy z uwa-
gi na zawartość delikatnych skład-
ników myjących. Po umyciu mo-
żesz oczekiwać efektu poprawy 
kondycji włosów i zauważysz, że 
włosy stały się bardziej elastyczne 
i mniej łamliwe. Regularne stoso-
wanie szamponu oraz Eliksiru do 
włosów osłabionych z tej samej 
linii zmniejsza ryzyko wypadania 
włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
olejek z owoców drzewa Moringa, 
arginina, biotyna, inulina, masło 
Shea.

SZAMPON 
NORMALIZUJĄCY
Kosmetyk, 200 ml
Daje uczucie regeneracji, nawilża 
oraz poprawia kondycję włosów. 
Delikatnie oczyszcza skórę głowy  
z nadmiaru sebum, a włosy po umy-
ciu stają się puszyste i lekko unie-
sione u nasady. Zapewnia świeżość 
włosów, bez łupieżu. Regularne 
stosowanie szamponu utrzymuje 
świeżość i naturalną puszystość 
włosów.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z owoców figi, alfa glukan, 
polidokanol, inulina.

SZAMPON 
WZMACNIAJĄCY
Kosmetyk, 200 ml
Składniki aktywne wnikają  
w otwarte łuski włosa wspierając 
jego odbudowę. Bardzo zależało 
nam, aby Twoje włosy po umyciu 
zachowały odpowiedni poziom na-
wilżenia i odzyskały swój zdrowy, 
naturalny blask. Szampon zawie-
ra wegańską keratynę pozyskaną  
z upraw pszenicy i soi. Regularne 
stosowanie szamponu oraz Maski 
odbudowującej wzmacnia i wspo-
maga regenerację struktury włosa.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
ekstrakt z owoców drzewa Egip-
skiego, ekstrakt z korzenia gipsów-
ki, wyciąg z owoców akacji, mocz-
nik, d-pantenol, keratyna roślinna.

ELIKSIR PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW
Kosmetyk, 100 ml
Ultralekki, skuteczny w walce z wy-
padaniem włosów. Doskonała for-
muła, która poprawia zakotwicze-
nie włosów w skórze głowy. Sprawi, 
że włosy nabiorą sprężystości, 
będą gęste i wzmocnione u nasady. 
Regularne stosowanie Eliksiru oraz 
szamponu z tej samej linii zmniejsza 
ryzyko wypadania włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
olejek z owoców drzewa Moringa, 
arginina, biotyna, inulina, ekstrakt  
z korzenia łopianu, ekstrakt ze 
skrzypu, proteiny soi, niacynamid, 
ekstrakt z korzenia Żeń-szenia.

MASKA
ODBUDOWUJĄCA
Kosmetyk, 200 ml
Maska precyzyjnie wnika w otwarte 
łuski włosa wspierając jego odbu-
dowę. Przywraca włosom odpo-
wiednie nawilżenie oraz jedwabistą 
gładkość. Regularne stosowanie 
Maski odbudowującej oraz szam-
ponu z tej samej linii, wzmacnia  
i wspomaga regenerację struktury 
włosa.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z owoców drzewa Egip-
skiego, olej sezamowy, olej koko-
sowy, aminokwasy z pszenicy i soi 
(keratyna roślinna), L-arginina.

BONIFRATERSKI OLEJ
ŻYWOKOSTOWY Z BOSWELLIĄ

Kosmetyk, 100 ml
Olej o właściwościach pielęgnujących skórę, 
przeznaczony dla osób aktywnych do sto-
sowania po wysiłku fizycznym. Masaż z jego 
wykorzystaniem doskonale nawilża i przynosi 
ulgę podrażnionej skórze. Preparat znakomicie 
natłuszcza naskórek, niwelując jego suchość  
i szorstkość. Regularnie stosowany nadaje skó-
rze uczucie miękkości i gładkości oraz poprawia 
jej sprężystość. Olej dobrze się rozprowadza  
i zapewnia doskonały poślizg podczas masażu. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
olej z korzenia żywokostu, ekstrakt z Boswellii.
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Kosmetyk, 50 ml
Doskonale nawilża i wspomaga regenerację 
popękanej skóry pięt. Regularne stosowanie 
preparatu zmiękcza zrogowaciały naskórek 
i wytwarza warstwę ochronną na jego po-
wierzchni. Serum rekomendowane do stoso-
wania dla diabetyków.

SERUM 
NA POPĘKANE PIĘTY

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, roz-
marynu, rumianku, arniki, bluszczu, łopianu, na-
gietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek 
eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego.

Kosmetyk, 50 ml
Zmniejsza potliwość stóp. Regularne stoso-
wanie kremu niweluje ryzyko nieprzyjemnego 
zapachu, utrzymuje świeżość stóp i pomaga 
zapobiegać otarciom naskórka.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, roz-
marynu, rumianku, arniki, bluszczu, łopianu, na-
gietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek 
eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego.

NATURALNY KREM 
OCHRONNY DO STÓP

SZAMPON PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW
Kosmetyk, 200 ml
Preparat posiada dobroczynne 
właściwości dla skóry głowy z uwa-
gi na zawartość delikatnych skład-
ników myjących. Po umyciu mo-
żesz oczekiwać efektu poprawy 
kondycji włosów i zauważysz, że 
włosy stały się bardziej elastyczne 
i mniej łamliwe. Regularne stoso-
wanie szamponu oraz Eliksiru do 
włosów osłabionych z tej samej 
linii zmniejsza ryzyko wypadania 
włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
olejek z owoców drzewa Moringa, 
arginina, biotyna, inulina, masło 
Shea.

SZAMPON 
NORMALIZUJĄCY
Kosmetyk, 200 ml
Daje uczucie regeneracji, nawilża 
oraz poprawia kondycję włosów. 
Delikatnie oczyszcza skórę głowy  
z nadmiaru sebum, a włosy po umy-
ciu stają się puszyste i lekko unie-
sione u nasady. Zapewnia świeżość 
włosów, bez łupieżu. Regularne 
stosowanie szamponu utrzymuje 
świeżość i naturalną puszystość 
włosów.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z owoców figi, alfa glukan, 
polidokanol, inulina.

SZAMPON 
WZMACNIAJĄCY
Kosmetyk, 200 ml
Składniki aktywne wnikają  
w otwarte łuski włosa wspierając 
jego odbudowę. Bardzo zależało 
nam, aby Twoje włosy po umyciu 
zachowały odpowiedni poziom na-
wilżenia i odzyskały swój zdrowy, 
naturalny blask. Szampon zawie-
ra wegańską keratynę pozyskaną  
z upraw pszenicy i soi. Regularne 
stosowanie szamponu oraz Maski 
odbudowującej wzmacnia i wspo-
maga regenerację struktury włosa.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
ekstrakt z owoców drzewa Egip-
skiego, ekstrakt z korzenia gipsów-
ki, wyciąg z owoców akacji, mocz-
nik, d-pantenol, keratyna roślinna.

ELIKSIR PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW
Kosmetyk, 100 ml
Ultralekki, skuteczny w walce z wy-
padaniem włosów. Doskonała for-
muła, która poprawia zakotwicze-
nie włosów w skórze głowy. Sprawi, 
że włosy nabiorą sprężystości, 
będą gęste i wzmocnione u nasady. 
Regularne stosowanie Eliksiru oraz 
szamponu z tej samej linii zmniejsza 
ryzyko wypadania włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
olejek z owoców drzewa Moringa, 
arginina, biotyna, inulina, ekstrakt  
z korzenia łopianu, ekstrakt ze 
skrzypu, proteiny soi, niacynamid, 
ekstrakt z korzenia Żeń-szenia.

MASKA
ODBUDOWUJĄCA
Kosmetyk, 200 ml
Maska precyzyjnie wnika w otwarte 
łuski włosa wspierając jego odbu-
dowę. Przywraca włosom odpo-
wiednie nawilżenie oraz jedwabistą 
gładkość. Regularne stosowanie 
Maski odbudowującej oraz szam-
ponu z tej samej linii, wzmacnia  
i wspomaga regenerację struktury 
włosa.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z owoców drzewa Egip-
skiego, olej sezamowy, olej koko-
sowy, aminokwasy z pszenicy i soi 
(keratyna roślinna), L-arginina.

BONIFRATERSKI OLEJ
ŻYWOKOSTOWY Z BOSWELLIĄ
Kosmetyk, 100 ml
Olej o właściwościach pielęgnujących skórę, 
przeznaczony dla osób aktywnych do sto-
sowania po wysiłku fizycznym. Masaż z jego 
wykorzystaniem doskonale nawilża i przynosi 
ulgę podrażnionej skórze. Preparat znakomicie 
natłuszcza naskórek, niwelując jego suchość  
i szorstkość. Regularnie stosowany nadaje skó-
rze uczucie miękkości i gładkości oraz poprawia 
jej sprężystość. Olej dobrze się rozprowadza  
i zapewnia doskonały poślizg podczas masażu. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
olej z korzenia żywokostu, ekstrakt z Boswellii.
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Kosmetyk, 50 ml
Doskonale nawilża i wspomaga regenerację 
popękanej skóry pięt. Regularne stosowanie 
preparatu zmiękcza zrogowaciały naskórek 
i wytwarza warstwę ochronną na jego po-
wierzchni. Serum rekomendowane do stoso-
wania dla diabetyków.

SERUM 
NA POPĘKANE PIĘTY

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, roz-
marynu, rumianku, arniki, bluszczu, łopianu, na-
gietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek 
eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego.

Kosmetyk, 50 ml
Zmniejsza potliwość stóp. Regularne stoso-
wanie kremu niweluje ryzyko nieprzyjemnego 
zapachu, utrzymuje świeżość stóp i pomaga 
zapobiegać otarciom naskórka.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, roz-
marynu, rumianku, arniki, bluszczu, łopianu, na-
gietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek 
eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego.

NATURALNY KREM 
OCHRONNY DO STÓP

SZAMPON PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW
Kosmetyk, 200 ml
Preparat posiada dobroczynne 
właściwości dla skóry głowy z uwa-
gi na zawartość delikatnych skład-
ników myjących. Po umyciu mo-
żesz oczekiwać efektu poprawy 
kondycji włosów i zauważysz, że 
włosy stały się bardziej elastyczne 
i mniej łamliwe. Regularne stoso-
wanie szamponu oraz Eliksiru do 
włosów osłabionych z tej samej 
linii zmniejsza ryzyko wypadania 
włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
olejek z owoców drzewa Moringa, 
arginina, biotyna, inulina, masło 
Shea.

SZAMPON 
NORMALIZUJĄCY
Kosmetyk, 200 ml
Daje uczucie regeneracji, nawilża 
oraz poprawia kondycję włosów. 
Delikatnie oczyszcza skórę głowy  
z nadmiaru sebum, a włosy po umy-
ciu stają się puszyste i lekko unie-
sione u nasady. Zapewnia świeżość 
włosów, bez łupieżu. Regularne 
stosowanie szamponu utrzymuje 
świeżość i naturalną puszystość 
włosów.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z owoców figi, alfa glukan, 
polidokanol, inulina.

SZAMPON 
WZMACNIAJĄCY
Kosmetyk, 200 ml
Składniki aktywne wnikają  
w otwarte łuski włosa wspierając 
jego odbudowę. Bardzo zależało 
nam, aby Twoje włosy po umyciu 
zachowały odpowiedni poziom na-
wilżenia i odzyskały swój zdrowy, 
naturalny blask. Szampon zawie-
ra wegańską keratynę pozyskaną  
z upraw pszenicy i soi. Regularne 
stosowanie szamponu oraz Maski 
odbudowującej wzmacnia i wspo-
maga regenerację struktury włosa.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
ekstrakt z owoców drzewa Egip-
skiego, ekstrakt z korzenia gipsów-
ki, wyciąg z owoców akacji, mocz-
nik, d-pantenol, keratyna roślinna.

ELIKSIR PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW
Kosmetyk, 100 ml
Ultralekki, skuteczny w walce z wy-
padaniem włosów. Doskonała for-
muła, która poprawia zakotwicze-
nie włosów w skórze głowy. Sprawi, 
że włosy nabiorą sprężystości, 
będą gęste i wzmocnione u nasady. 
Regularne stosowanie Eliksiru oraz 
szamponu z tej samej linii zmniejsza 
ryzyko wypadania włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
olejek z owoców drzewa Moringa, 
arginina, biotyna, inulina, ekstrakt  
z korzenia łopianu, ekstrakt ze 
skrzypu, proteiny soi, niacynamid, 
ekstrakt z korzenia Żeń-szenia.

MASKA
ODBUDOWUJĄCA
Kosmetyk, 200 ml
Maska precyzyjnie wnika w otwarte 
łuski włosa wspierając jego odbu-
dowę. Przywraca włosom odpo-
wiednie nawilżenie oraz jedwabistą 
gładkość. Regularne stosowanie 
Maski odbudowującej oraz szam-
ponu z tej samej linii, wzmacnia  
i wspomaga regenerację struktury 
włosa.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z owoców drzewa Egip-
skiego, olej sezamowy, olej koko-
sowy, aminokwasy z pszenicy i soi 
(keratyna roślinna), L-arginina.

BONIFRATERSKI OLEJ
ŻYWOKOSTOWY Z BOSWELLIĄ

Kosmetyk, 100 ml
Olej o właściwościach pielęgnujących skórę, 
przeznaczony dla osób aktywnych do sto-
sowania po wysiłku fizycznym. Masaż z jego 
wykorzystaniem doskonale nawilża i przynosi 
ulgę podrażnionej skórze. Preparat znakomicie 
natłuszcza naskórek, niwelując jego suchość  
i szorstkość. Regularnie stosowany nadaje skó-
rze uczucie miękkości i gładkości oraz poprawia 
jej sprężystość. Olej dobrze się rozprowadza  
i zapewnia doskonały poślizg podczas masażu. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
olej z korzenia żywokostu, ekstrakt z Boswellii.
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VENOCZAR® TABLETKI  VENOCZAR® ŻEL
Suplement diety, 60 tabletek
Venoczar® to preparat pomagają-
cy utrzymać dobrą cyrkulację krwi 
w mikronaczyniach oraz normalną 
funkcję naczyń. Przyczynia się do 
zmniejszenia obrzęku przynosząc 
ulgę i zmniejszenie uczucia cięż-
kości nóg, chroni komórki przed 
uszkodzeniem oksydacyjnym do-
datkowo przyczyniając się do ogól-
nego wzmocnienia organizmu.

CARDIOFRATIN FORTEPULMOFRATIN  FORTE UROFRATIN FORTE
Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Wspomaga funkcjonowanie układu 
krążenia*- i utrzymanie prawidło-
wego poziomu cholesterolu. Wyka-
zuje działanie antyoksydacyjne.

Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Wpływa na właściwe funkcjonowa-
nie układu oddechowego i odpor-
nościowego. 

Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Działa moczopędnie, wspiera oczysz- 
czanie organizmu i prawidłowe 
funkcjonowanie układu moczowego.

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

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
kwiat dziewanny, ziele tymianku, 
korzeń prawoślazu, kwiat malwy, 
pączki sosny, babka lancetowata, 
kwiat nawłoci, porost islandzki.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ziele nawłoci, liść brusznicy, liść po-
krzywy, ziele skrzypu, kłącze  perzu, 
rdest ptasi, połonicznik nagi, korzeń 
lubczyka.

MEMOFRATIN FORTE
Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Pomaga zmniejszyć napięcie ner-
wowe. Wykazuje działanie łagodzą-
ce na układ nerwowy.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
liść melisy, korzeń mniszka, zielona 
herbata, liść miłorzębu japońskie-
go, ziele karczocha, owoc głogu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczaste-
go, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt  
z liści nostrzyka żółtego, ekstrakt z nasion 
kasztanowca, ekstrakt z kłącza perzu wła-
ściwego, ekstrakt z liści miłorzębu dwu-
klapowego, ekstrakt z mumio, ekstrakt  
z krwawnika pospolitego, ekstrakt z ko-
rzenia oczaru wirginijskiego.

Kosmetyk, 75g
Dzięki głównym składnikom ak-
tywnym: wyciągom z arniki, szałwii 
i oczaru pielęgnuje skórę, działa po-
budzająco, poprawia krążenie oraz 
likwiduje dyskomfort przemęczo-
nych nóg. Regeneruje, koi, ściąga, 
łagodzi i wzmacnia elastyczność 
skóry w okolicach żylaków.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z oczaru wirginijskiego, 
ekstrakt z aloesu, ekstrakt z nagiet-
ka, ekstrakt z arniki, ekstrakt z szał-
wii, ekstrakt z lawendy.

NERVINA ANTISTRES
FORTE
Suplement diety, 
60 tabletek powlekanych
Preparat szczególnie polecany 
osobom narażonym na stres, prze-
pracowanym, wymagającym sta-
bilnej sprawności intelektualnej. 
Idealnie zbilansowana dawka ziół 
umożliwia odzyskanie równowagi 
i spokoju w natłoku codziennych 
obowiązków.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z ziela melisy, ekstrakt  
z owoców głogu, magnez, ekstrakt  
z kwiatów lawendy, ekstrakt z kwia-
tów męczennicy, ekstrakt z liści 
wąkrotki azjatyckiej, ekstrakt z ko-
rzenia różeńca, niacyna, witamina B6.

WIERZBOWNICA 
DROBNOKWIATOWA

Suplement diety
Pomaga utrzymać prawidło-
wą funkcję i komfort związany  
z układem moczowym. Wspomaga 
właściwe funkcjonowanie gruczołu 
prostaty.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ziele wierzbownicy drobnokwiato-
wej.
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VENOCZAR® TABLETKI  VENOCZAR® ŻEL
Suplement diety, 60 tabletek
Venoczar® to preparat pomagają-
cy utrzymać dobrą cyrkulację krwi 
w mikronaczyniach oraz normalną 
funkcję naczyń. Przyczynia się do 
zmniejszenia obrzęku przynosząc 
ulgę i zmniejszenie uczucia cięż-
kości nóg, chroni komórki przed 
uszkodzeniem oksydacyjnym do-
datkowo przyczyniając się do ogól-
nego wzmocnienia organizmu.

CARDIOFRATIN FORTE PULMOFRATIN  FORTEUROFRATIN FORTE
Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Wspomaga funkcjonowanie układu 
krążenia*- i utrzymanie prawidło-
wego poziomu cholesterolu. Wyka-
zuje działanie antyoksydacyjne.

Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Wpływa na właściwe funkcjonowa-
nie układu oddechowego i odpor-
nościowego. 

Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Działa moczopędnie, wspiera oczysz- 
czanie organizmu i prawidłowe 
funkcjonowanie układu moczowego.

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

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
kwiat dziewanny, ziele tymianku, 
korzeń prawoślazu, kwiat malwy, 
pączki sosny, babka lancetowata, 
kwiat nawłoci, porost islandzki.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ziele nawłoci, liść brusznicy, liść po-
krzywy, ziele skrzypu, kłącze  perzu, 
rdest ptasi, połonicznik nagi, korzeń 
lubczyka.

MEMOFRATIN FORTE
Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Pomaga zmniejszyć napięcie ner-
wowe. Wykazuje działanie łagodzą-
ce na układ nerwowy.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
liść melisy, korzeń mniszka, zielona 
herbata, liść miłorzębu japońskie-
go, ziele karczocha, owoc głogu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczaste-
go, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt  
z liści nostrzyka żółtego, ekstrakt z nasion 
kasztanowca, ekstrakt z kłącza perzu wła-
ściwego, ekstrakt z liści miłorzębu dwu-
klapowego, ekstrakt z mumio, ekstrakt  
z krwawnika pospolitego, ekstrakt z ko-
rzenia oczaru wirginijskiego.

Kosmetyk, 75g
Dzięki głównym składnikom ak-
tywnym: wyciągom z arniki, szałwii 
i oczaru pielęgnuje skórę, działa po-
budzająco, poprawia krążenie oraz 
likwiduje dyskomfort przemęczo-
nych nóg. Regeneruje, koi, ściąga, 
łagodzi i wzmacnia elastyczność 
skóry w okolicach żylaków.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z oczaru wirginijskiego, 
ekstrakt z aloesu, ekstrakt z nagiet-
ka, ekstrakt z arniki, ekstrakt z szał-
wii, ekstrakt z lawendy.

NERVINA ANTISTRES
FORTE
Suplement diety, 
60 tabletek powlekanych
Preparat szczególnie polecany 
osobom narażonym na stres, prze-
pracowanym, wymagającym sta-
bilnej sprawności intelektualnej. 
Idealnie zbilansowana dawka ziół 
umożliwia odzyskanie równowagi 
i spokoju w natłoku codziennych 
obowiązków.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z ziela melisy, ekstrakt  
z owoców głogu, magnez, ekstrakt  
z kwiatów lawendy, ekstrakt z kwia-
tów męczennicy, ekstrakt z liści 
wąkrotki azjatyckiej, ekstrakt z ko-
rzenia różeńca, niacyna, witamina B6.

WIERZBOWNICA 
DROBNOKWIATOWA

Suplement diety
Pomaga utrzymać prawidło-
wą funkcję i komfort związany  
z układem moczowym. Wspomaga 
właściwe funkcjonowanie gruczołu 
prostaty.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ziele wierzbownicy drobnokwiato-
wej.
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VENOCZAR® TABLETKI  VENOCZAR® ŻEL
Suplement diety, 60 tabletek
Venoczar® to preparat pomagają-
cy utrzymać dobrą cyrkulację krwi 
w mikronaczyniach oraz normalną 
funkcję naczyń. Przyczynia się do 
zmniejszenia obrzęku przynosząc 
ulgę i zmniejszenie uczucia cięż-
kości nóg, chroni komórki przed 
uszkodzeniem oksydacyjnym do-
datkowo przyczyniając się do ogól-
nego wzmocnienia organizmu.

CARDIOFRATIN FORTEPULMOFRATIN  FORTE UROFRATIN FORTE
Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Wspomaga funkcjonowanie układu 
krążenia*- i utrzymanie prawidło-
wego poziomu cholesterolu. Wyka-
zuje działanie antyoksydacyjne.

Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Wpływa na właściwe funkcjonowa-
nie układu oddechowego i odpor-
nościowego. 

Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Działa moczopędnie, wspiera oczysz- 
czanie organizmu i prawidłowe 
funkcjonowanie układu moczowego.

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

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
kwiat dziewanny, ziele tymianku, 
korzeń prawoślazu, kwiat malwy, 
pączki sosny, babka lancetowata, 
kwiat nawłoci, porost islandzki.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ziele nawłoci, liść brusznicy, liść po-
krzywy, ziele skrzypu, kłącze  perzu, 
rdest ptasi, połonicznik nagi, korzeń 
lubczyka.

MEMOFRATIN FORTE
Suplement diety 60 g
(30 saszetek po 2 g)
Pomaga zmniejszyć napięcie ner-
wowe. Wykazuje działanie łagodzą-
ce na układ nerwowy.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
liść melisy, korzeń mniszka, zielona 
herbata, liść miłorzębu japońskie-
go, ziele karczocha, owoc głogu.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczaste-
go, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt  
z liści nostrzyka żółtego, ekstrakt z nasion 
kasztanowca, ekstrakt z kłącza perzu wła-
ściwego, ekstrakt z liści miłorzębu dwu-
klapowego, ekstrakt z mumio, ekstrakt  
z krwawnika pospolitego, ekstrakt z ko-
rzenia oczaru wirginijskiego.

Kosmetyk, 75g
Dzięki głównym składnikom ak-
tywnym: wyciągom z arniki, szałwii 
i oczaru pielęgnuje skórę, działa po-
budzająco, poprawia krążenie oraz 
likwiduje dyskomfort przemęczo-
nych nóg. Regeneruje, koi, ściąga, 
łagodzi i wzmacnia elastyczność 
skóry w okolicach żylaków.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z oczaru wirginijskiego, 
ekstrakt z aloesu, ekstrakt z nagiet-
ka, ekstrakt z arniki, ekstrakt z szał-
wii, ekstrakt z lawendy.

NERVINA ANTISTRES
FORTE
Suplement diety, 
60 tabletek powlekanych
Preparat szczególnie polecany 
osobom narażonym na stres, prze-
pracowanym, wymagającym sta-
bilnej sprawności intelektualnej. 
Idealnie zbilansowana dawka ziół 
umożliwia odzyskanie równowagi 
i spokoju w natłoku codziennych 
obowiązków.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z ziela melisy, ekstrakt  
z owoców głogu, magnez, ekstrakt  
z kwiatów lawendy, ekstrakt z kwia-
tów męczennicy, ekstrakt z liści 
wąkrotki azjatyckiej, ekstrakt z ko-
rzenia różeńca, niacyna, witamina B6.

WIERZBOWNICA 
DROBNOKWIATOWA

Suplement diety
Pomaga utrzymać prawidło-
wą funkcję i komfort związany  
z układem moczowym. Wspomaga 
właściwe funkcjonowanie gruczołu 
prostaty.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ziele wierzbownicy drobnokwiato-
wej.

WIERZBOWNICA 
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Kosmetyk, 50 ml
Doskonale nawilża i wspomaga regenerację 
popękanej skóry pięt. Regularne stosowanie 
preparatu zmiękcza zrogowaciały naskórek 
i wytwarza warstwę ochronną na jego po-
wierzchni. Serum rekomendowane do stoso-
wania dla diabetyków.

SERUM 
NA POPĘKANE PIĘTY

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, roz-
marynu, rumianku, arniki, bluszczu, łopianu, na-
gietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek 
eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego.

Kosmetyk, 50 ml
Zmniejsza potliwość stóp. Regularne stoso-
wanie kremu niweluje ryzyko nieprzyjemnego 
zapachu, utrzymuje świeżość stóp i pomaga 
zapobiegać otarciom naskórka.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, roz-
marynu, rumianku, arniki, bluszczu, łopianu, na-
gietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek 
eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego.

NATURALNY KREM 
OCHRONNY DO STÓP

SZAMPON PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW
Kosmetyk, 200 ml
Preparat posiada dobroczynne 
właściwości dla skóry głowy z uwa-
gi na zawartość delikatnych skład-
ników myjących. Po umyciu mo-
żesz oczekiwać efektu poprawy 
kondycji włosów i zauważysz, że 
włosy stały się bardziej elastyczne 
i mniej łamliwe. Regularne stoso-
wanie szamponu oraz Eliksiru do 
włosów osłabionych z tej samej 
linii zmniejsza ryzyko wypadania 
włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
olejek z owoców drzewa Moringa, 
arginina, biotyna, inulina, masło 
Shea.

SZAMPON 
NORMALIZUJĄCY
Kosmetyk, 200 ml
Daje uczucie regeneracji, nawilża 
oraz poprawia kondycję włosów. 
Delikatnie oczyszcza skórę głowy  
z nadmiaru sebum, a włosy po umy-
ciu stają się puszyste i lekko unie-
sione u nasady. Zapewnia świeżość 
włosów, bez łupieżu. Regularne 
stosowanie szamponu utrzymuje 
świeżość i naturalną puszystość 
włosów.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z owoców figi, alfa glukan, 
polidokanol, inulina.

SZAMPON 
WZMACNIAJĄCY
Kosmetyk, 200 ml
Składniki aktywne wnikają  
w otwarte łuski włosa wspierając 
jego odbudowę. Bardzo zależało 
nam, aby Twoje włosy po umyciu 
zachowały odpowiedni poziom na-
wilżenia i odzyskały swój zdrowy, 
naturalny blask. Szampon zawie-
ra wegańską keratynę pozyskaną  
z upraw pszenicy i soi. Regularne 
stosowanie szamponu oraz Maski 
odbudowującej wzmacnia i wspo-
maga regenerację struktury włosa.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
ekstrakt z owoców drzewa Egip-
skiego, ekstrakt z korzenia gipsów-
ki, wyciąg z owoców akacji, mocz-
nik, d-pantenol, keratyna roślinna.

ELIKSIR PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW
Kosmetyk, 100 ml
Ultralekki, skuteczny w walce z wy-
padaniem włosów. Doskonała for-
muła, która poprawia zakotwicze-
nie włosów w skórze głowy. Sprawi, 
że włosy nabiorą sprężystości, 
będą gęste i wzmocnione u nasady. 
Regularne stosowanie Eliksiru oraz 
szamponu z tej samej linii zmniejsza 
ryzyko wypadania włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
olejek z owoców drzewa Moringa, 
arginina, biotyna, inulina, ekstrakt  
z korzenia łopianu, ekstrakt ze 
skrzypu, proteiny soi, niacynamid, 
ekstrakt z korzenia Żeń-szenia.

MASKA
ODBUDOWUJĄCA
Kosmetyk, 200 ml
Maska precyzyjnie wnika w otwarte 
łuski włosa wspierając jego odbu-
dowę. Przywraca włosom odpo-
wiednie nawilżenie oraz jedwabistą 
gładkość. Regularne stosowanie 
Maski odbudowującej oraz szam-
ponu z tej samej linii, wzmacnia  
i wspomaga regenerację struktury 
włosa.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z owoców drzewa Egip-
skiego, olej sezamowy, olej koko-
sowy, aminokwasy z pszenicy i soi 
(keratyna roślinna), L-arginina.

BONIFRATERSKI OLEJ
ŻYWOKOSTOWY Z BOSWELLIĄ

Kosmetyk, 100 ml
Olej o właściwościach pielęgnujących skórę, 
przeznaczony dla osób aktywnych do sto-
sowania po wysiłku fizycznym. Masaż z jego 
wykorzystaniem doskonale nawilża i przynosi 
ulgę podrażnionej skórze. Preparat znakomicie 
natłuszcza naskórek, niwelując jego suchość  
i szorstkość. Regularnie stosowany nadaje skó-
rze uczucie miękkości i gładkości oraz poprawia 
jej sprężystość. Olej dobrze się rozprowadza  
i zapewnia doskonały poślizg podczas masażu. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
olej z korzenia żywokostu, ekstrakt z Boswellii.
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Kosmetyk, 50 ml
Doskonale nawilża i wspomaga regenerację 
popękanej skóry pięt. Regularne stosowanie 
preparatu zmiękcza zrogowaciały naskórek 
i wytwarza warstwę ochronną na jego po-
wierzchni. Serum rekomendowane do stoso-
wania dla diabetyków.

SERUM 
NA POPĘKANE PIĘTY

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, roz-
marynu, rumianku, arniki, bluszczu, łopianu, na-
gietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek 
eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego.

Kosmetyk, 50 ml
Zmniejsza potliwość stóp. Regularne stoso-
wanie kremu niweluje ryzyko nieprzyjemnego 
zapachu, utrzymuje świeżość stóp i pomaga 
zapobiegać otarciom naskórka.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
Botaniczna esencja: ekstrakty z szałwii, roz-
marynu, rumianku, arniki, bluszczu, łopianu, na-
gietka, cytryny, nasturcji, jasnoty i rukwi, olejek 
eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego.

NATURALNY KREM 
OCHRONNY DO STÓP

SZAMPON PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW
Kosmetyk, 200 ml
Preparat posiada dobroczynne 
właściwości dla skóry głowy z uwa-
gi na zawartość delikatnych skład-
ników myjących. Po umyciu mo-
żesz oczekiwać efektu poprawy 
kondycji włosów i zauważysz, że 
włosy stały się bardziej elastyczne 
i mniej łamliwe. Regularne stoso-
wanie szamponu oraz Eliksiru do 
włosów osłabionych z tej samej 
linii zmniejsza ryzyko wypadania 
włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
olejek z owoców drzewa Moringa, 
arginina, biotyna, inulina, masło 
Shea.

SZAMPON 
NORMALIZUJĄCY
Kosmetyk, 200 ml
Daje uczucie regeneracji, nawilża 
oraz poprawia kondycję włosów. 
Delikatnie oczyszcza skórę głowy  
z nadmiaru sebum, a włosy po umy-
ciu stają się puszyste i lekko unie-
sione u nasady. Zapewnia świeżość 
włosów, bez łupieżu. Regularne 
stosowanie szamponu utrzymuje 
świeżość i naturalną puszystość 
włosów.
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z owoców figi, alfa glukan, 
polidokanol, inulina.

SZAMPON 
WZMACNIAJĄCY
Kosmetyk, 200 ml
Składniki aktywne wnikają  
w otwarte łuski włosa wspierając 
jego odbudowę. Bardzo zależało 
nam, aby Twoje włosy po umyciu 
zachowały odpowiedni poziom na-
wilżenia i odzyskały swój zdrowy, 
naturalny blask. Szampon zawie-
ra wegańską keratynę pozyskaną  
z upraw pszenicy i soi. Regularne 
stosowanie szamponu oraz Maski 
odbudowującej wzmacnia i wspo-
maga regenerację struktury włosa.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
ekstrakt z owoców drzewa Egip-
skiego, ekstrakt z korzenia gipsów-
ki, wyciąg z owoców akacji, mocz-
nik, d-pantenol, keratyna roślinna.

ELIKSIR PRZECIW 
WYPADANIU WŁOSÓW
Kosmetyk, 100 ml
Ultralekki, skuteczny w walce z wy-
padaniem włosów. Doskonała for-
muła, która poprawia zakotwicze-
nie włosów w skórze głowy. Sprawi, 
że włosy nabiorą sprężystości, 
będą gęste i wzmocnione u nasady. 
Regularne stosowanie Eliksiru oraz 
szamponu z tej samej linii zmniejsza 
ryzyko wypadania włosów.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
olejek z owoców drzewa Moringa, 
arginina, biotyna, inulina, ekstrakt  
z korzenia łopianu, ekstrakt ze 
skrzypu, proteiny soi, niacynamid, 
ekstrakt z korzenia Żeń-szenia.

MASKA
ODBUDOWUJĄCA
Kosmetyk, 200 ml
Maska precyzyjnie wnika w otwarte 
łuski włosa wspierając jego odbu-
dowę. Przywraca włosom odpo-
wiednie nawilżenie oraz jedwabistą 
gładkość. Regularne stosowanie 
Maski odbudowującej oraz szam-
ponu z tej samej linii, wzmacnia  
i wspomaga regenerację struktury 
włosa.

SKŁADNIKI AKTYWNE: 
ekstrakt z owoców drzewa Egip-
skiego, olej sezamowy, olej koko-
sowy, aminokwasy z pszenicy i soi 
(keratyna roślinna), L-arginina.

BONIFRATERSKI OLEJ
ŻYWOKOSTOWY Z BOSWELLIĄ

Kosmetyk, 100 ml
Olej o właściwościach pielęgnujących skórę, 
przeznaczony dla osób aktywnych do sto-
sowania po wysiłku fizycznym. Masaż z jego 
wykorzystaniem doskonale nawilża i przynosi 
ulgę podrażnionej skórze. Preparat znakomicie 
natłuszcza naskórek, niwelując jego suchość  
i szorstkość. Regularnie stosowany nadaje skó-
rze uczucie miękkości i gładkości oraz poprawia 
jej sprężystość. Olej dobrze się rozprowadza  
i zapewnia doskonały poślizg podczas masażu. 
SKŁADNIKI AKTYWNE: 
olej z korzenia żywokostu, ekstrakt z Boswellii.

19,90 16,9019,90

24,90 24,90

19,90
19,90

24,90
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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

50 %
Rabat

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

20 zł
Oszczędzasz

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

Zdrowie

34,90
39,90 zł

Günther H. Heepen

Zdrowe życie z Hildegardą z Bingen
Naturalne sposoby leczenia i odżywiania
Hildegarda z Bingen pozostawiła po sobie liczne receptury 
na środki lecznicze oraz wiele cennych wskazówek dotyczą-
cych właściwego odżywiania się i zdrowego trybu życia. Ze 
skarbnicy medycyny Hildegardy zaczerpnięto wiedzę o natu-
ralnych środkach na ponad 60 dolegliwości. Książka zawiera 
dokładne opisy ponad 40 receptur, informacje o dwunastu 
najważniejszych roślinach leczniczych św. Hildegardy oraz 22 
przepisy na pyszne potrawy.
JEDNOŚĆ, 16×23, s. 240, miękka

KOD: 440561
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33 %
Rabat

19,90
29,90 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!

Zdrowie

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

Terapia miodem
… oraz mleczkiem pszczelim, pyłkiem i jadem
Jaki miód wybrać? Płynny czy skrystalizowany? W jaki sposób 
najlepiej go przechowywać? Który jest najlepszy? Jakie ma za-
stosowanie? Odpowiedzi znajdziemy w tej niewielkiej, ale bar-
dzo pożytecznej książce, opisującej poszczególne rodzaje mio-
du, jego właściwości zdrowotne oraz zastosowanie w różnych 
schorzeniach i dolegliwościach. Kompendium wiedzy na temat 
miodu i jego dobroczynnego wpływu na zdrowie człowieka!
RAFAEL, 17×24, s. 32, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 694802

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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Zdrowie

Prof. Henri Joyeux, dr André Joyeux, dr Luc Joyeux

Walka ze stresem jako lekarstwo na raka
Jak uniknąć stresu? Jak sobie z nim radzić?
Jakie obszary ciała są najbardziej narażone na jego działanie?
Nowotwory mają wiele przyczyn: tytoń, zanieczyszczenia, złe nawyki żywie-
niowe, alkohol, nadmierne stosowanie hormonów, leki immunosupresyjne, 
wirusy, podłoże genetyczne… oraz stres, który poprzez działanie hormonów 
osłabia układ odpornościowy.
Wyjaśnienie czym jest stres oraz wiedza jak najlepiej sobie z nim radzić po-
przez zdrowe nawyki żywieniowe, spokojne życie intelektualne, emocjonalne 
i duchowe – oto, co proponuje słynny lekarz profesor Henri Joyeux, według 
którego walka ze stresem jest jednym z pierwszych i podstawowych lekarstw 
na raka.
WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 216, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 640233

Czy stres
może wywołać raka?30 %

Rabat

25 %
Rabat

34,90
49,90 zł

14,90
19,90 zł

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

ks. Sebastian Kneipp,
twórca nowoczesnej balneo- 

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

KOD: K03010

Zofi a Ciecierska

Jak wzmocnić odporność 
w czasie epidemii COVID-19 ?
Oddajemy do rąk Państwa poradnik inny niż wiele innych. 
Oferujemy w nim niezwykle aktualną, rzetelną i praktyczną 
wiedzę, jak wzmacniać naturalną ochronę naszego organizmu. 
Połączyliśmy w nim mądrość i zalecenia medycyny oraz medy-
cyny naturalnej, czerpiąc z nich najlepsze wskazówki oraz proste 
sposoby i przepisy, by ochronić nasz organizm przed zacho-
rowaniem na COVID-19. Dr inż. Zofi a Ciecierska – specjalistka 
dietetyki i toksykologii żywności – przez wiele lat pracowała jako 
redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika „Zdrowe Życie”.
BERNARDINUM, 14×20, s. 248, miękka

KOD: 275309

Nowość

Bestseller

24,90
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Niewyczerpane 
źródło energii
Są małe, pożywne, pełne energii, po prostu doskonałe! Świeże, 
suszone, zmielone na mąkę, podane jako makarony, pieczy-
wo, oleje i napoje. Zboża i rośliny strączkowe oraz nasiona są 
w stanie wyżywić nas w sposób zrównoważony, zdrowy i kom-
pletny. Tanie, łatwe do nabycia i przechowywania, dostępne 
przez cały rok, proste w przyrządzaniu, nadają się do przygoto-
wania wielkiej ilości potraw: od przystawek przez dania obia-
dowe po desery i przekąski.
JEDNOŚĆ, 18×26, s. 160, twarda

KOD: 441001

34,90
38,00 zł

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 instrukcje i receptury, któ-
re pozwalają samodzielnie przygotować bezpieczne specyfi ki 
z ziół: napary, wywary, nalewki czy kompresy. Książka dokładnie 
opisuje sposoby stosowania i dawkowanie naturalnych prepa-
ratów, działających skutecznie przy drobnych i poważniejszych 
dolegliwościach. W końcowej części albumu zamieszczono 
poradnik dla osób, które chcą samodzielnie zbierać dzikie zio-
ła. 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

Nasiona, rośliny 
strączkowe 
i zboża w naszej 
kuchni

34,90
38,00 zł

Zioła i przyprawy
Naturalny sposób na zdrowe życie
Książka pełna przepisów i ciekawych pomysłów na naturalne 
środki zaradcze (zarówno do użytku wewnętrznego, jak i ze-
wnętrznego) przyrządzane domowymi sposobami. Znajdziemy 
tu sprawdzone receptury na potrawy, napoje tłoczone na zim-
no oraz napoje typu smoothie, napary, wywary i soki, nalewki 
lecznicze i digestify (ułatwiające trawienie), a także na mydła, 
balsamy i kremy.
JEDNOŚĆ, 18×26, s. 160, twarda

KOD: 440998

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

Zdrowie

Oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!
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Babcine słoiki
Konfi tury, dżemy, kiszonki… Nic nie zastąpi smaku i aromatu 
domowych przetworów. Zamknięte w słoikach skarby lata są 
pyszne i zdrowe! W tej książce zamieszczono ponad 170 prze-
pisów na tradycyjne domowe przetwory, a także najlepsze 
metody przetwarzania owoców i warzyw oraz praktyczne po-
rady znane kiedyś każdej gospodyni. Ta książka to prawdziwe 
kompendium wiedzy. Skorzystaj z tradycyjnych receptur 
i ciesz się smakiem pysznych sałatek, dżemów i kompotów 
przez cały rok!
DRAGON, 20×26, s. 240 twarda

KOD: 725620

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

Wspaniałe 
przepisy na 
rodzinne obiady 
autorstwa 
Ewy Wachowicz!

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

40 %
Rabat

50 %
Rabat

55 %
Rabat

19,90
34,90 zł

24,90
49,95 zł

14,90
34,90 zł

Dobry prezent 
dla każdej 
gospodyni!

Nowość

Kulinaria
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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 aloesu i panthenolu, zapobiega nadmiernemu wysuszeniu 
skóry rąk, pielęgnuje 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 
wyschnięcia.

Preparat sprzedajemy w dwóch różnych pojemnikach: dużym i małym. 
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie wybranej wersji pojem-
nika 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 antyseptycznych 
przeznaczona dla skóry rąk. Zawarty w mydle aktywny pro-
polis jednocześnie oczyszcza, dezynfekuje i koi przesuszo-
ną, pękającą skórę dłoni. Naturalny aktywny propolis nie 
wywołuje efektu oporności bakterii, tym samym skutecz-
nie dba o higienę skóry dłoni. Dodatek substancji nawil-
żającej betainy i gliceryny przyspiesza odbudowę naskór-
ka. Mydło można również stosować podczas kąpieli całego 
ciała, po goleniu oraz przy kąpieli stóp. Niezastąpiony 
produkt do mycia skóry rąk dzieci. Produkt nieperfumo-
wany. FORMUŁA ANTYBAKTERYJNA
KORANA

KOD: 002912

Z 20% ekstraktem propolisu

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

Płyn Alkosept 70 przeznaczony jest do higienicznej i chirurgicz-
nej 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 itp. Do stoso-
wania w zakładach użyteczności publicznej, placówkach zwią-
zanych z ochroną zdrowia, przemyśle spożywczym, gastronomii, 
w warunkach przemysłowych, gospodarstwach domowych. 
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 wielko-
ścią. 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

Produkt bakteriobójczy 
i wirusobójczy!
Produkt bakteriobójczy 

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
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Organizer i zapinki do przypraw i ziół 
W zestawie: organizer, 12 zapinek, 16 gotowych naklejanych ety-
kiet, 4 puste etykiety do wypisania.
Proste w użytkowaniu. Idealne do zabezpieczenia przypraw i ziół 
przed wietrzeniem lub rozsypaniem. 
Nie ma konieczności oznaczania zapinek załączonymi gotowymi 
naklejkami, można je również opisać markerem niezmywalnym 
(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!

Praktyczne i pożyteczne

KOD: 049298KOD: 052519

KOD: 052489KOD: 052472KOD: 052465

KOD: 052526KOD: 052502

KOD: 052496

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: 
Dzwoneczki 052465
Ciastka z piernika 052472
Gwiazdki na niebieskim tle 052489
Stroik ze słodyczami 052496
Liście 052502
Ptaszek 052519
Cytryny 049298
Choinka 052526

6,906,90

6,906,90 6,90

6,90

6,90

6,90
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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

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
Opakowanie 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

34,90

Oryginalny pomysł 
na słodki upominek!Hit!

Co za smak!

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

1 kg



Słodki upominek

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

www.religijna.pl

5,90

Czekolada mleczna 
prawdziwego Świętego Mikołaja 
Tabliczka 100 g

Czekolada mleczna w świątecznym opakowaniu przypomina dzieciom o prawdziwej 
postaci Świętego Mikołaja – biskupa, który pomagając ludziom głosił wielkość Pana 
Boga i wskazywał drogę ku świętości. Przypominamy, kim naprawdę był św. Mikołaj, 
prezentując jego wizerunek z wszystkimi biskupimi atrybutami. Wewnątrz oryginal-
nego opakowania kryje się tabliczka smacznej czekolady, wyprodukowanej w jednej 
z czołowych polskich wytwórni słodyczy.
Skład: cukier, mleko w proszku pełne, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, serwatka w proszku (z mle-
ka), tłuszcz roślinny (palmowy, Shea), emulgatory: lecytyny (z soi), E 476; aromat. Masa kakaowa mi-
nimum 25%. Oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne. Może zawierać zboża zawierające 
gluten (pszenica, jęczmień), migdały, orzeszki arachidowe, orzechy laskowe i orzechy nerkowca.

RAFAEL

KOD: 040202

Hit!
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