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ACAI, GOJI, BORÓWKA

JAGODY GOJI

Chrom

Chrom jest pierwiastkiem bardzo korzystnym dla 

organizmu. Jego niedobór może powodować cu-

krzycę. Zawarty w jagodach goji chrom wspoma-

ga metabolizm węglowodanów, białek, tłuszczów. 

Bywa wykorzystywany do kontrolowania wagi cia-

ła oraz do regulowania poziomu cukru we krwi.

German

Jagody goji są jednymi z nielicznych naturalnych pro-

duktów, które zawierają tak ważny dla organizmu 

minerał, mogący osłabić komórki rakowe. German 

jest znany ze swoich właściwości stymulujących 

układ odpornościowy. Zwiększa reaktywność limfo-

cytów NK (Natural Killer), które rozpoznają i niszczą 

komórki zainfekowane przez wirusy. Ponadto odgry-

wa ważną rolę w reakcji odwodornienia, która spo-

walnia działanie wolnych rodników.

Potas

Potas to niezbędny minerał, który spożyty wraz z jedzeniem, obniża ciśnie-

nie krwi. Jagody goji dostarczają około 24% dziennego zapotrzebowania 

na potas (1132 mg/100 g jagód), dlatego są ważnym składnikiem diety.

Cynk

Cynk odgrywa bardzo dużą rolę w procesie produkcji białek, stanowi 

składnik ponad 200 enzymów oraz jest niezbędny dla prawidłowego 

funkcjonowania wielu hormonów, między innymi insuliny, hormonu 

wzrostu i hormonów płciowych. Cynk jest obecny w mięśniach, a także 

w krwinkach białych i czerwonych.

Selen

Selen jest wyjątkowym minerałem, który zapobie-

ga starzeniu się. Chroni układ sercowo-naczynio-

wy oraz zwalcza toksyczne metale ciężkie 

(w tym rtęć), które coraz częściej pojawiają 

się w naszym pożywieniu. Niski poziom se-

lenu w organizmie prowadzi do zwiększenia 

ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-

-naczyniowego, różnego typu zapaleń oraz 

innych dolegliwości wywołanych przez wol-

ne rodniki. Selen odgrywa również ważną 

rolę w procesie transformacji tyroksyny w trójjodo-

tyroninę. Jest odpowiedzialny za prawidłowe funk-

cjonowanie tarczycy.

GERMAN

Ten obecny w jagodach goji 

minerał ma korzystny wpływ 

na zdrowie całego organizmu. 

Jest zawarty również w czosn-

ku oraz aloesie.

INNE MINERAŁY

Poza opisanymi minerałami 

jagody goji zawierają rów-

nież fosfor, magnez, mangan 

i miedź.

DR JADWIGA GÓRNICKA  
POLECA

Format: 160 x 235 mm
Oprawa: miękka, klejona, uszlachetniona
Str. 164 
Cena det. 19,90 zł

„Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze schorzeniami.  
Jest skarbcem ze specyfikami, które potrafią nas przed tymi schorzeniami uchronić”.

W prezentowanej serii wydawniczej przedstawiamy niezwykłe rośliny, owoce i pierwiastki – 
cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości lecznicze, ale też możliwość zastosowa-
nia ich w kosmetyce i praktycznego wykorzystania w domu.

Aloes 
Właściwości i zastosowanie 
ISBN 978-83-7250-981-9

Magnez 
Pierwiastek życia  
ISBN 978-83-725-986-4

Cytryna  
Właściwości i zastosowanie 
ISBN 978-83-7250-982-6

Acai, goji, borówka  
Trzy cudowne jagody  
ISBN 978-83-7250-983-3

• Dlaczego warto wprowadzić aloes do swojej 
diety?

• Jak dzięki aloesowi pokonać anemię?
• Jak poprawić kondycję przesuszonej skóry?
• Alergie, oparzenia, hemoroidy – jakie inne 

dolegliwości zwalcza aloes?
• Co zyskujemy, uprawiając aloes 

w doniczce?

• Na co zwracać uwagę podczas kupowania 
cytryny?

• Jakie dolegliwości leczy ten owoc?
• Jak dzięki cytrynie wzmocnić włosy 

i uelastycznić skórę?
• Jak wykorzystać cytrynę podczas 

domowych porządków?
• Dlaczego cytryna jest niezbędna w kuchni?

• Dlaczego jagody acai stają się 
coraz bardziej popularne?

• Jakie minerały i witaminy 
zawierają w sobie jagody goji?

• Które owoce nazywane są 
czerwonymi diamentami?

• Jakie pyszne dania można 
przyrządzić z dodatkiem borówek?

• Dlaczego magnez uważany jest za 
pierwiastek życia? 

• Jak rozpoznać niedobór magnezu 
w organizmie?

• Jakie dolegliwości łagodzi magnez? 
• Które produkty spożywcze zawierają 

najwięcej tego pierwiastka? 

Nowoś
ć

2
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NAGIETEK, ŚLAZ I MNISZEK

NAGIETEK  LEKARSKI

wątroby i zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób serca. Fitosterole 

obecne w nagietku pomagają obniżyć poziom lipidów we krwi, zmniej-

szając ich przyswajanie w odcinku jelitowym.

Wspomaga wątrobę

Już w średniowieczu i renesansie uważano, że na-

gietek ma dobroczynny wpływ na wątrobę zgod-

nie z zasadą podobieństwa. Jego kwiaty są żółte, 

dlatego wierzono, że leczy choroby, które spra-

wiają, że skóra przybiera żółty kolor, czyli te zwią-

zane z wątrobą i żółcią wątrobową. W przypadku 

nagietka ludowe wierzenia zostały potwierdzone 

przez liczne badania naukowe i artykuły teoretyczne. Nagietek korzyst-

nie wpływa na pracę wątroby, a zawarte w nim fitosterole poprawiają 

przepuszczalność komórek i stymulują woreczek żółciowy do produk-

cji żółci, zwiększając tym samym jej ilość, jednak nie wpływając bezpo-

średnio na poziom bilirubiny i cholesterolu. Nagietek jest tak skuteczny 

w walce z dolegliwościami wątroby, ponieważ obecne w nim sterole ro-

ślinne i saponiny, działając ra-

zem, obniżają poziom choleste-

rolu i innych tłuszczów w krwi.

Wspomaga układ  

krwionośny

Nagietek lekarski obniża ciś- 

nienie, rozrzedza krew oraz 

rozszerza naczynia krwiono-

śne. Flawonoidy rozrzedzają  

krew, działają na naczynia krwionośne, 

rozszerzając je, zmniejszając tym samym 

ryzyko wystąpienia niedrożności oraz zapa-

leń żylnych. Natomiast saponiny absorbują 

tłuszcze, dzięki czemu możliwość chorób 

układu krążenia jest mniejsza. Alkoholowe 

ekstrakty z nagietka lekarskiego korzystnie 

wpływają na układ sercowo-naczyniowy 

oraz na ośrodkowy układ nerwowy, ponie-

waż obniżają ciśnienie i zmniejszają szyb-

kość pracy serca. Z tego powodu nagietek jest rów-

nież pomocny w regulacji snu.

Preparaty lecznicze

Z myślą o kobietach

Nagietek lekarski jest doskonałym natu-

ralnym środkiem do leczenia zaniku menstruacji oraz 

w przypadku bolesnych miesiączek. W tym przypadku 

najlepiej przyjmować nagietek w formie naparów lub 

herbatek do picia. Możesz przygotować wywar z 1 ły-

żeczki suszonego nagietka zaparzonego w gorącej wo-

dzie. Zaleca się spożywanie 3–4 szklanek dziennie, po-

nieważ korzystnie wpływa na skurcze mięśni. Ponadto 

zażywanie nalewki z nagietka łagodzi bóle menstru-

acyjne i zapobiega infekcjom dróg rodnych. Nalew-

kę można kupić w sklepie zielarskim. Zaleca się zaży-

wanie 40 kropli rozcieńczonych w małej ilości wody 

3 razy dziennie na 10–15 dni przed okresem. Kurację 

RÓWNIEŻ DLA ZWIERZĄT

Nagietek lekarski może być wy-

korzystywany również do lecze-

nia zwierząt domowych, przede 

wszystkim w przypadku ran, 

otarć, wyprysków, jak również 

ukąszeń owadów i różnego ro-

dzaju zgrubień kostnych.

OCZYSZCZAJĄCA HERBATKA

Z kwiatów nagietka lekar-

skiego, liści mięty i mniszka 

pospolitego możesz przygoto-

wać herbatkę, która pozwoli 

oczyścić wątrobę ze szkodli-

wych toksyn.

Nagietek, ślaz i mniszek  
Trzy niezwykłe kwiaty  
ISBN 978-83-7250-988-8

Imbir, kurkuma, cynamon  
Aromatyczne przyprawy  
ISBN 978-83-7250-985-7

Czarny bez, mięta, melisa 
Filary zdrowia 
ISBN 978-83-7250-984-0

Żeń-szeń  
Źródło witalności 
ISBN 978-83-7250-987-1

• Dezynfekują, oczyszczają i przyspieszają 
gojenie się ran.

• Eliminują toksyny.
• Łagodzą zapalenia jelit, chronią wątrobę.
• Zwalczają wrzody.
• Regenerują skórę.
• Smakiem i kolorem wzbogacają dania.

• Do czego można wykorzystać 
suszone kwiaty czarnego bzu?

• Jak za pomocą melisy 
odświeżyć pomieszczenie?

• Czy melisa pomaga dbać 
o urodę?

• Jakie cenne składniki 
zawierają w sobie jagody 
czarnego bzu?

• Przy jakich dolegliwościach 
pomocna okazuje się mięta?

• Usprawnia ogólną przemianę 
materii.

• Zwiększa wydolność umysłową 
i fizyczną.

• Przeciwdziała zmęczeniu.
• Reguluje ciśnienie tętnicze krwi.
• Poprawia pamięć.
• Działa przeciwnowotworowo.
• Obniża poziom cukru we krwi.
• Przedłuża życie.

• Imbir wspomaga trawienie i metabolizm, 
łagodzi objawy choroby lokomocyjnej.

• Kurkuma poprawia pracę jelit, ma działanie 
przeciwnowotworowe, jest skutecznym 
sprzymierzeńcem dla zachowania jak 
najdłużej młodej skóry.

• Cynamon zwalcza infekcje, zmniejsza 
ryzyko wystąpienia cukrzycy i pomaga 
w walce z nadwagą.

3

Nowa 

seria! 
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RECEPTURY NATURY dr Jadwiga Górnicka

Format: 160 x 235 mm 
Oprawa miękka, klejona, uszlachetniona
Cena det. 19,90 zł

Dr Jadwiga Górnicka przedstawia proste, skuteczne metody zapobiegania chorobom, dzięki którym doży-
jemy długich lat w zdrowiu i pełni sił. Tradycyjnie Autorka sięga po naturalne środki: zioła i inne rośliny, pro-
dukty pszczele, oleje, glinkę itp. Opisuje skuteczne masaże – shiatsu i akupresurę. Przedstawia też własne zdanie 
– jako wybitnego lekarza naturalisty i chorób wewnętrznych – na temat nowych trendów w medycynie naturalnej.
Kolejne tomy (6 tytułów) to ponad sto kolorowych stron konkretnych informacji do wykorzystania dla każdego 
z nas, napisanych prostym, zrozumiałym językiem.

Mądre odchudzanie

Jak skutecznie schudnąć i zachować 
ładną sylwetkę? Jak uniknąć efektu 
jo-jo? Co to znaczy zdrowe odżywia-
nie? W książce czytelnik znajdzie 
odpowiedzi na te i inne pytania, 
a także przepisy na skuteczne diety, 
program ćwiczeń odchudzająco-
-wzmacniających i porady na temat 
pielęgnacji ciała podczas odchu-
dzania.

Str. 120

ISBN 978–83–7250–922–2

Naturalne sposoby 
na zdrowie

Po co nam propolis i pyłek pszczeli? 
Na czym polega dieta Budwigowa 
oparta na oleju lnianym? Dr Górnicka 
odpowiada na powyższe pytania 
na podstawie swojej wieloletniej 
praktyki lekarskiej. Dzieli się także 
wiedzą o leczniczych właściwościach 
prostych i dostępnych produktów, ta-
kich jak ocet jabłkowy, olej rycynowy 
i zwykła kapusta. W książce ponadto:

• tajemnice apiterapii, czyli nie 
tylko miód cię wyleczy

• glinkoterapia
• zapomniane zioła szwedzkie

Str. 120

ISBN 978–83–7250–958–1

Chcę żyć zdrowo!

Doktor Jadwiga Górnicka radzi, jak 
wzmocnić naszą odporność i jak się 
zahartować, aby żadna choroba nie 
była nam straszna. Autorka poleca 
też naturalne sposoby na przeciw-
działanie zmęczeniu i wyczerpaniu 
organizmu. Podpowiada również, jak 
zadbać o dobry nastrój i nie dać się 
stresowi. W książce między innymi:

• proste metody hartowania  
organizmu

• ćwiczenia wzmacniające  
odporność

• wykaz badań profilaktycznych
• techniki i ćwiczenia relaksacyjne

Str. 120

ISBN 978–83–7250–959–8

Wybieram zdrowie

Jak zachować zdrowie i nie chorować? 
Oto porady dr Górnickiej w pigułce: 
odpowiednie oddychanie, odżywianie 
i oczyszczanie organizmu z toksyn 
zapewnią nam długie lata w zdrowiu. 
Autorka podpowiada też, jak zadbać 
o sprawny umysł i ciało, prezentując 
nowe techniki masażu shiatsu. W książ-
ce ponadto:

• ćwiczenia poprawiające pracę mózgu
• podstawy hydroterapii
• dekalog długowieczności

Str. 120

ISBN 978–83–7250–960–4

Ziołowe ABC

Leksykon skutecznych porad po-
przedzony szczegółowym wstępem 
o ziołach i ich stosowaniu. Ziołowe 
przepisy na konkretne schorzenia 
ułożone według rodzaju problemu 
ułatwią szybkie dotarcie do interesu-
jącego tematu.

Str. 136

ISBN 978–83–7250–923–9

Nie daj się przeziębieniu!

Jak skutecznie wyleczyć przeziębienie i gry-
pę? Jak się nie zarazić? Co pomoże na ka-
szel, katar, chrypkę i na gorączkę? Dr Gór-
nicka odpowiada na te pytania na podstawie 
swojej wieloletniej praktyki lekarskiej. 
Ponadto podaje sprawdzone sposoby na to, 
jak szybko poradzić sobie z chorobą:

• stawianie baniek
• masaże lecznicze na katar, kaszel i chrypkę
• ziołowe specyfiki rozgrzewające, wy-

krztuśne i przeciwgorączkowe
• dieta wzmacniająca odporność

Str. 104

ISBN 978–83–7250–957–4

Skutecz
nie  

i natu
ralnie!
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Jak jeść zdrowo!
Zasady dobrego odżywiania
120 przepisów kulinarnych
dr Jadwiga Górnicka

Format: 160 x 235 mm
Oprawa twarda, szyta
Str. 280
Cena det. 29,90 zł

PRZEPISY

204

205

DANIA OBIADOWE

Pstrąg z grilla
Składniki

pół pęczka natki pietruszki

pół garści trybuli

4 łyżki posiekanej rzeżuchy

125 g miękkiego masła

3 łyżki soku z cytryny

1 roztarty ząbek czosnku
sól

pieprz

4 sprawione pstrągi tęczowe

4 gałązki tymianku

1 gałązka rozmarynu

olej do smarowania

Przygotowanie

1. Zioła drobno posiekać. Wymieszać 

masło, 1 łyżkę soku z cytryny, czo-

snek, sól i pieprz, tak żeby powsta-

ła puszysta masa. Dodać zioła.

2. Z masy uformować wałek, zawinąć 

go w folię aluminiową i odstawić 

na pół godziny do zamrażalnika.

3. Pstrągi dokładnie umyć, osuszyć 

na ściereczce, posolić i popie-

przyć, pokropić sokiem z cytryny 

i odstawić na kwadrans, żeby na-

brały smaku.

4. Rozgrzać grill. Pstrągi nadziać ty-

miankiem i rozmarynem, z wierz-

chu posmarować olejem i grillo-

wać z każdej strony przez 6 minut.

5. Wyjąć masło z zamrażalnika, po-

kroić je w plasterki i obłożyć nim 

pstrągi. Całość udekorować pla-

sterkami cytryny.

Co nam szkodzi, a co pomaga w pożywieniu? Co i jak jeść, aby zachować zdrowie na całe życie? Jak skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością?  
Dr Jadwiga Górnicka radzi, co zrobić, aby jedzenie stało się naszym sprzymierzeńcem w drodze do zdrowia.

W książce między innymi:
• skuteczne diety odchudzające i oczyszczające
• dieta antycholesterolowa 
• cenne właściwości lecznicze soków, serwatki, oleju lnianego, octu jabłkowego, miodu i innych produktów 
• 120 przepisów na zdrowe i smaczne potrawy, napoje i herbatki ziołowe – ze szczegółowym opisem przygotowania oraz zdjęciem każdego dania

ISBN 978-83-7250-816-4  

Dbaj  

o zdro
wie! 

5



hurtownia@morex.com.pl www.awm.waw.pl 

BIBLIOTEKA ZDROWIA DR JADWIGI GÓRNICKIEJ
 

Kuracje oczyszczające
Str. 120

ISBN 978-83-7250-579-8

Wzmacnianie  
organizmu  
Str. 120

ISBN 978-83-7250-651-1

Nalewki 
i receptury ziołowe 

Str. 136
ISBN 978-83-7250-598-9

Zdrowie twojego 
dziecka  
Str. 128

ISBN 978-83-7250-580-4

Leki z ogrodu 
Str. 132

ISBN 978-83-7250-650-4

dr Jadwiga Górnicka
Format: 150 x 210 mm
Oprawa miękka
Cena det. 9,99 zł

Naturalne metody leczenia i porady sprawdzone przez  
dr Jadwigę Górnicką pozwolą cieszyć się zdrowiem przez długie lata!

6

• dieta ryżowa
• posty i głodówki
• kuracja oczyszczająca wątrobę
• sokoterapia 

• nalewki i wina
• octy, oleje i maści
• soki i syropy
• herbatki i napary ziołowe
• kąpiele lecznicze
• zdrowe potrawy

• jak mądrze korzystać z ziół
• co to są napary, odwary, maceraty oraz jak 

i kiedy je stosować
• jak najlepiej wykorzystać cenne składniki 

odżywcze warzyw i owoców

• jak zrobić masaż niemowlakowi
• jak zwalczyć chorobę lokomocyjną
• jak rozpoznać dziecięce choroby zakaźne

• proste metody hartowania organizmu
• ćwiczenia wzmacniające odporność
• skuteczne sposoby na przeziębienie i grypę
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Choroby układu  
krążenia   
Str. 120

ISBN 978-83-7250-720-4

Bóle kręgosłupa  
i stawów  
Str. 112

ISBN 978-83-7250-608-5

Choroby układu 
pokarmowego  
Str. 148

ISBN 978-83-7250-702-0

Choroby układu  
oddechowego  
Str. 120

ISBN 978-83-7250-703-7

Choroby układu 
moczowego
Str. 112

ISBN 978-83-7250-753-2

Zadbaj 
 

o sieb
ie

natura
lnie! 
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• cenne porady profilaktyczne
• ćwiczenia na bolące stawy i kręgosłup
• przepisy na skuteczne masaże
• kąpiele oraz mieszanki ziołowe 

na reumatyzm i inne schorzenia 

• przepisy na skuteczne masaże
• ćwiczenia głębokiego oddychania
• sprawdzone sposoby na katar, kaszel  

i chrypkę

• skuteczne masaże i nasiadówki 
• zioła moczopędne
• dieta przy niewydolności nerek
• ćwiczenia dla osób ze schorzeniami 

prostaty 

• cenne porady profilaktyczne
• mieszanki ziołowe na lepsze trawienie  

i na zaparcia oraz pobudzające pracę jelit 

• jak obniżyć poziom cholesterolu 
odpowiednią dietą

• jak zwalczyć nadciśnienie masażami
• jak funkcjonować po zawale serca
• jak pokonać miażdżycę
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Porady 
– odpowiadam na listy 
Konkretni pacjenci, konkretne schorzenia –   
konkretne zalecenia.
Dr Górnicka odpowiada na listy pacjentów!

Str. 192

ISBN 978-83-7250-728-0

Cena det. 29,90 zł Cena det. 29,90 zł

dr Jadwiga Górnicka

Format: 160 x 235 mm
Oprawa twarda  
Ilustracje

Bądź zdrowa

Str. 264

ISBN 978-83-7250-496-8

Bądź zdrowy 

Str. 272

ISBN 978-83-7250-522-4

Doktor Jadwiga Górnicka, znana polska lekarka naturalistka, autorka bestsellerów APTEKA NATURY i NA ZDROWIE, tym razem zaprasza do swojego 
gabinetu zdrowia panie oraz panów i to ich poddaje diagnozie. W poniższych publikacjach autorka koncentruje się na typowo kobiecych lub 
męskich schorzeniach. Analizuje ich przyczyny, podaje sprawdzone metody leczenia, ale przede wszystkim zapobiegania chorobom. Doskonałe 
propozycje dla każdej kobiety i każdego mężczyzny, którzy pragną o siebie zadbać!

Cena det. 24,90 zł
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Apteka natury
Poradnik zdrowia

dr Jadwiga Górnicka

Format: 160 x 235 mm 
Oprawa twarda
Str. 631
Ilustracje

ISBN 978-83-7250-596-5

Zdrowie  
przez dotyk

dr Jadwiga Górnicka

Format: 160 x 235 mm
Oprawa twarda
Str. 168 + 4 strony kolorowej 
wkładki
Ilustracje

ISBN 978-83-7250-597-2

Na zdrowie
Porady dr Górnickiej

dr Jadwiga Górnicka
Sabina Zwolińska-Kańtoch

Format: 160 x 235 mm 
Oprawa twarda

Str. 424
Ilustracje

ISBN 978-83-7250-343-5

Książka jest kompleksowym poradnikiem dla osób zdrowych, 
które pragną utrzymać zdrowie do późnych lat życia, i dla 
chorych, które chcą odzyskać sprawność swojego organizmu. 
Autorka propaguje różne naturalne metody terapii, takie jak: 
ziołolecznictwo, apiterapię (leczenie produktami i preparatami 
pszczelimi), argilloterapię (z zastosowaniem glinki) czy specjalne 
uzdrawiające masaże japońskie shiatsu, akupresurę, refleksotera-
pię (masaż stóp). Jadwiga Górnicka podaje w książce skuteczne 
recepty na przeróżne schorzenia oraz porady dotyczące nagłych 
przypadków (omdleń, migren, oparzeń itp.), z których można 
skorzystać w sytuacjach, gdy mamy utrudniony dostęp do leka-
rza. Zastosowanie opisanych metod nie wymaga od czytelnika 
ani przygotowania medycznego, ani żmudnego poszukiwania 
specyfików. Obszerny dział poświęcony żywieniu, różnym dietom, 
zastosowaniu witamin, makro i mikropierwiastków – to również 
propozycja dla osób zdrowych, które wolą zapobiegać chorobom, 
niż w przyszłości likwidować ich długotrwałe skutki.

Autorka bestsellerów Apteka natury i Na zdrowie. Porady dr Górnickiej 
opisuje w prosty i przystępny sposób, jak stosować masaże lecznicze: 
akupresurę stóp i shiatsu.
Część pierwsza książki dotyczy akupresury stóp. Masaże podeszwy stóp, 
ich boków i górnej powierzchni pomagają w leczeniu 56 narządów ciała. 
W drugiej części książki omówiony został masaż shiatsu – japońska od-
miana akupresury. Część trzecia książki przedstawia inne, specjalne formy 
masaży, takie jak masaże punktowe nerwów i masaże wibracyjne.

Doktor Jadwiga Górnicka, znana polska lekarka-naturalistka i autor-
ka bestsellera „Apteka natury”, opracowała nowoczesne kompen-

dium wiedzy o naturalnych metodach leczenia i zapobiegania 
chorobom. Tym razem zaprosiła do współpracy Sabinę Zwolińską-
-Kańtoch, znaną dziennikarkę zajmującą się tematyką zdrowotną. 

W części pierwszej książki autorki zapoznają Czytelnika z trze-
ma filarami zdrowego trybu życia: prawidłowym oddychaniem, 

oczyszczaniem i odżywianiem, odkryją przed nim tajemnice soko-
terapii i gotowania na parze, prezentują ćwiczenia poprawiające 

sprawność umysłu i najskuteczniejsze diety odchudzające.
Część druga książki to odpowiedzi na listy Czytelników, opisy 

konkretnych schorzeń oraz sposoby ich leczenia. Lista schorzeń 
została opracowana na podstawie prowadzonej przez doktor 

Górnicką praktyki lekarskiej.
Na zakończenie zupełna nowość – przepisy na domowe napary 

i nalewki, skuteczne na różne dolegliwości, a do tego smaczne! 
Przejrzysty układ tekstu, wzbogacony czytelnym materiałem 

ilustracyjnym pozwoli każdemu czytelnikowi szybko i sprawnie 
odnaleźć interesujące go zagadnienia.

PORADNIK NA MIARĘ XXI WIEKU!

Bestse
ller

Bestse
ller!

Ponad
 MILION 

sprzed
anych

 

egzem
plarzy

!

Cena det. 34,90 zł
Cena det. 24,90 zł

Cena det. 39,90 zł
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Pielegnacja włosów suchych 

Przy włosach suchych należy unikać stosowania lakieru do 

włosów, rozjaśniania ich oraz robienie trwałej ondulacji, bo za-

biegi te działają silnie wysuszająco. Przed każdym myciem war-

to końcówki włosów natłuścić olejkiem ze słodkich migdałów, 

olejkiem z kiełków pszenicy lub lanoliną. Ważnym zabiegiem 

pielęgnacyjnym jest także masaż pobudzający ukrwienie gło-

wy. Wykonuje się go delikatnie koniuszkami palców. Warto też 

zastosować płyny, kompresy i maseczki przeznaczone do wło-

sów suchych. 

Okład melisowy
1 żółtko
1 łyżka oleju ze słodkich migdałów

1 łyżeczka do kawy eterycznego olejku melisowego

Do żółtka dodaje się po kropli olej ze słodkich migdałów, 

ciągle mieszając. Na koniec dodaje się olejek melisowy i miesza 

dalej, aż do uzyskania konsystencji majonezu. Okład przygoto-

wuje się na krótko przed umyciem włosów, nanosi się na umy-

te, podsuszone włosy i równomiernie rozkłada na skórę głowy. 

Głowę przykrywa się czepkiem, a po upływie 30 minut zmywa 

się go obficie letnią wodą. Okład ten działa bardzo korzystnie 

na włosy przesuszone oraz przy suchej i skłonnej do łupieżu 

skórze. Dzięki obecności melisy działa na skórę ożywiająco i re-

generująco, podczas gdy olej ze słodkich migdałów zapewnia 

włosom piękny połysk. 

Maseczka odżywcza 
½ szklanki oliwy z oliwek
½ łyżeczki do kawy lanoliny
1 łyżeczka suszonych listków pokrzywy

1 łyżeczka suszonego rumianku

1 żółtko, kilka kropli soku z cytryny

Lanolinę wraz z oliwą z oliwek podgrzewa się w naczyniu 

umieszczonym nad większym naczyniem z wrzącą wodą (łaź-

nia wodna), aż do uzyskania płynnej konsystencji. Dodaje się 

zioła i przez pół godziny pozostawia nad naczyniem z wrząt-

kiem, aby płyn naciągnął, po czym odcedza się go przez płótno 

lub gazę.
Żółtko uciera się z sokiem cytrynowym i dodaje ostudzony 

olejek ziołowy, wlewając go bardzo powoli i ciągle mieszając, 

aż do uzyskania konsystencji majonezu.

Maseczkę rozprowadza się równomiernie na włosach  

i wkłada czepek kąpielowy. Po upływie godziny włosy myje się, 

traktując nałożoną maseczkę jak szampon. Dopiero do powtór-

nego mycia używa się nieco szamponu. Maseczka ta bardzo 

skutecznie odżywia wysuszone włosy. Stają się one miękkie, 

gładkie, połyskujące i bardzo łatwo dają się układać.

Lipowa płukanka do suchych włosów

2 łyżki wysuszonych kwiatów lipy

1 łyżeczka soku z cytryny
1 litr wody

Kwiaty lipy zalewa się wrzątkiem, odstawia pod przykry-

ciem do naciągnięcia i odcedza. Uzyskany napar miesza się z 

sokiem cytrynowym i płucze uprzednio umyte włosy. Płukankę 

zaleca się szczególnie do włosów bardzo suchych i zniszczonych 

farbowaniem lub trwałą ondulacją.

Szampon z korzeni mydlnicy

2 łyżki wysuszonych i rozdrobnionych korzeni mydlnicy

1 łyżeczka soku z cytryny
1 szklanka wody

Korzenie mydlnicy zalewa się wrzącą wodą i gotuje na 

małym ogniu pod przykryciem przez 3 minuty. Po odcedzeniu 

i lekkim przestudzeniu odwar miesza się dokładnie z sokiem cy-

trynowym. W czasie mycia tym szamponem nie wytwarza się 

taka ilość piany, jak przy użyciu szamponu syntetycznego, ale 

szampon z mydlnicy doskonale oczyszcza włosy. Zaleca się go 

szczególnie do włosów przesuszonych.

1 3 4

331 Zioła dla urody
Pielęgnacja włosów

Teresa Lewkowicz-Mosiej

Format: 220 x 210 mm
Oprawa twarda, szyta
Str. 228
Cena det. 29,90 zł

ISBN 978-83-7250-889-8

Ziołowe SPA
Poradnik urody

• Kompendium wiedzy o naturalnej pielęgnacji: twarzy, włosów, dłoni, stóp i paznokci oraz całego ciała. 
• Przepisy na domowe maseczki, kremy, balsamy, szampony, płukanki, peelingi, kąpiele… Wszystkie przepisy opisane krok po kroku i opatrzone zdjęciami.
• Porady dotyczące pielęgnacji różnych rodzajów cery i włosów.
• Mały leksykon ziół wykorzystywanych w kosmetyce.

Autorka pokazuje, jak w prosty sposób i z dostępnych, całkowicie naturalnych produktów, takich jak zioła, przyprawy, mleko, oleje, miód itp., przygotować 
domowe kosmetyki – skuteczne i tanie.

Kiedy zdamy sobie sprawę, ile wydajemy na kosmetyki renomowanych firm, na cenę których składają się głównie koszty opakowania, reklamy, a nie właściwych leczniczych 
składników – zobaczymy tę bardzo istotną różnicę. Podobne, a nawet bardziej skuteczne kosmetyki możemy samodzielnie przygotować w domu.

Wygodny
 

format!
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KALENDARZE 2016 
Cena det. 9,99 zł
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ŚCIENNE MAŁE 

Format: 230 x 320 mm
Oprawa: szyta 
Str. 12

TYGODNIOWE RODZINNE 

Format: 160 x 295 mm
Oprawa: klejona z dziurką 
Str. 112 

PASKOWE TYGODNIOWE  

Format: 100 x 300 mm
Oprawa: klejona z dziurką 
Str. 112 

ALBUMOWE  

Format: 285 x 200 mm, po rozłożeniu 285 x 400  mm
Oprawa: szyta 
Str. 24  

Zamki polskie  
ISBN 978-83-8036-021-1 Kalendarz 

biodynamiczny 
ISBN 978-83-8036-027-3

Żyj długo i zdrowo  
ISBN 978-83-8036-029-7 

Nalewki   
ISBN 978-83-8036-032-7

Twoja kuchnia   
ISBN 978-83-8036-031-0 

Rodzina  
ISBN 978-83-8036-030-3

Konie  
ISBN 978-83-8036-023-5

Małe zwierzątka  
ISBN 978-83-8036-025-9

Kwiaty  
ISBN 978-8036-024-2

Polskie krajobrazy 
ISBN 978-83-8036-026-6

Koty  
ISBN 978-83-8036-022-8

Zdrowe dania 
ISBN 978-83-8036-028-0




