Aby
zdrowym
być...

LEKI NATURY
K a t a l o g

P r o d u k t ó w

HISTORIA FIRMY
Zaczynaliśmy działalność jako rodzinne przedsiębiorstwo produkcyjno – handlowe „Dar Natury”,
które rozpoczęło wytwarzanie naturalnych preparatów ziołowych, skutecznie zaspokajających potrzeby
rynku farmaceutycznego i pacjentów z chorobami
układu krążenia, układu nerwowego oraz objawami
osłabionej odporności.
Zachęceni powodzeniem, o czym
świadczą
przyznane naszym lekom wyróżnienia
i „Ziołowe Oskary”, zaczęliśmy intensywnie udoskonalać swoją działalność farmaceutyczną. Wprowadziliśmy usprawnienia sieci dystrybucji
i serwisu dla współpracujących z nami
hurtowni farmaceutycznych, zmodernizowaliśmy urządzenia produkcyjne
i rozszerzyliśmy asortyment wyrobów.

2

Historia firmy

W ciągu kilkunastu lat przedsiębiorstwo ulegało
dalszemu rozwojowi, a rosnące zainteresowanie odbiorców lekami pozwoliło nam, na budowę nowego
zakładu, w którym zostały zmienione warunki produkcji, magazynowania i dystrybucji wyrobów farmaceutycznych według nowych standardów. Staliśmy się nowoczesnym przedsiębiorstwem farmaceutycznym i zmieniliśmy nazwę na „Leki
Natury” a do swojego
programu nowa firma wpisała nie tylko
wysoką jakość potwierdzoną uzyskaniem prestiżowego
certyfikatu dobrej
praktyki wytwarzania (GMP), ale również nabytą tradycję
i dobrą politykę cenową.

Jesteśmy polskim zakładem

farmaceutycznym, produkującym
od 1992 roku leki ziołowe. Naszą

siedzibą są Ryki, miasto położone
na ekologicznych obszarach
Lubelszczyzny.

Dzięki aktywnej
i owocnej współpracy z wieloma
instytucjami naukowymi, z najbardziej
fachową kadrą znanych producentów farmaceutycznych i zielarskich
oraz dzięki surowym rygorom jakości, nasze wyroby cieszą się zaufaniem pacjentów,
lekarzy i aptekarzy. Naszym celem jest to zaufanie zachować.

NA LEPSZE KRĄŻENIE

VENOFORTON płyn doustny
• leczy żylaki
i zapobiega ich powstawaniu;

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Venoforton jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym
w objawach niewydolności żylnej (uczucie ciężkości i obrzęki
nóg, żylaki), krążenia obwodowego (redukuje objawy zimnych
nóg i drętwienia palców, pomocniczo w miażdżycy), łagodnie
w niewydolności krążenia mózgowego (zawroty głowy, szumy
uszne, osłabienie pamięci, zmniejszona koncentracja umysłowa).

• redukuje objawy zimnych nóg
i drętwienia palców;
• POMOCNY PRZY ZAWROTACH 
GŁOWY, SZUMACH USZNYCH;
• POPRAWIA PAMIĘĆ
I KONCENTRACJĘ;
• pomaga w leczeniu miażdżycy.
skład:
• wyciąg z owoców kasztanowca;
• nalewka z miłorzębu;
• nalewka z kwiatostanu głogu;
• wyciąg z ziela jemioły;
• nalewka z ziela arniki.
Opakowanie

125 ml

Nr Pozwolenia

MZ R/1601

Nasze wyróżnienia:
Ziołowy Oskar w 1996 r.
Wyróżnienie „Herbarium ‘96”

Jak stosować lek Venoforton?
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 4 ml leku 3 razy
na dobę.
Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu
na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.
Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku
z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą.
PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.
Niewydolność nerek.
VENOFORTON
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UKOI NERWY, POMOŻE ZASNĄĆ
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Sedomix jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym w pobudzeniu nerwowym o działaniu uspokajającym i ułatwiającym
zasypianie. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera
się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

SEDOMIX płyn doustny
• ułatwia zasypianie;
• eliminuje stany nadmiernego
pobudzenia nerwowego,
napięcia i niepokoju.
skład:
• wyciąg z szyszek chmielu;
• wyciąg z ziela owsa;
• nalewka z ziela dziurawca;
• wyciąg z ziela melisy;
• nalewka z kłącza kozłka;
• nalewka z kwiatostanów głogu;
• nalewka z owoców róży.

Jak stosować lek sedomix?
Dorośli: W pobudzeniu nerwowym: 5 ml preparatu 3 razy
dziennie. W problemach z zasypianiem: 5 ml preparatu na pół
godziny przed porą snu.
Młodzież powyżej 12 lat: W pobudzeniu nerwowym: 3 ml
preparatu 3 razy dziennie. W problemach z zasypianiem: 3 ml
preparatu na pół godziny przed porą snu.
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na
brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.
Należy odmierzyć pojedynczą dawkę preparatu poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie dolać wody lub soku
owocowego.
PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu leczniczego.
Lek Sedomix zawiera alkohol i z tego powodu jest przeciwwskazany pacjentom cierpiącym na uszkodzenia wątroby, niewydolność nerek, alkoholizm, padaczkę, uszkodzenia mózgu,
choroby umysłowe.
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Sedomix

Opakowanie

125 g

Nr Pozwolenia

MZ R/1600

Nasze wyróżnienia:
Nominacja do „Ziołowego Oskara” w 1997 r.

WZMOCNI ODPORNOŚĆ ORGANIZMU

IMMUNOFORT płyn doustny
• SKUTECZNY W INFEKCJACH 
GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH;

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
IImmunofort jest lekiem roślinnym, tradycyjnie stosowanym
w krótkoterminowym leczeniu przeziębień oraz zapobiegawczo w skłonnościach do częstych przeziębień. Produkt leczniczy może być stosowany jako środek pomocniczy w infekcjach
górnych dróg oddechowych.

• STOSOWANY W LECZENIU 
PRZEZIĘBIEŃ;
• ZAPOBIEGAWCZY 
PRZY SKŁONNOŚCIACH 
DO CZĘSTYCH PRZEZIĘBIEŃ.
skład:
• sok z ziela jeżówki purpurowej;
• sok z owoców aronii;
• sok z korzenia łopianu;
• wyciąg płynny z koszyczków
rumianku;
• sok z ziela pokrzywy.

Opakowanie

125 g

Nr Pozwolenia

MZ R/1599

Nasze wyróżnienia:
Ziołowy Oskar w 1998 r.
Ziołowy Oskar w 2002 r.

Jak stosować lek Immunofort?
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 5 ml leku 3 razy dziennie.
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na
brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.
Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z
butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem
owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą.
PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą
lub na rośliny z rodziny astrowatych dawniej złożonych (Asteraceae
dawniej Compositae).
Ze względu na aktywność immunostymulującą, lek Immunofort
nie jest wskazany w postępujących chorobach układowych,
chorobach autoimmunologicznych, upośledzeniu odporności,
immunosupresji i chorobach krwi dotyczących układu białych
krwinek;
immunofort
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ZDROWY UKŁAD MOCZOWY
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Urofort jest stosowany tradycyjnie w leczeniu łagodnych i nawracających zakażeń dolnych dróg moczowych, objawiających
się pieczeniem podczas oddawania moczu lub częstym oddawaniem moczu u kobiet, kiedy poważne schorzenia zostały wykluczone przez lekarza. Lek zwiększający ilość moczu i poprawiający przepływ w drogach moczowych w łagodnych dolegliwościach układu moczowego.

UROFORT płyn doustny
• STOSOWANY W LECZENIU 
ZAKAŻEŃ DRÓG MOCZOWYCH;
• ŁAGODZI OBJAWY PIECZENIA 
I CZĘSTEGO ODDAWANIA MOCZU;
• WSPOMAGA WYDZIELANIE 
MOCZU.
skład:
• liść mącznicy;
• ziele nawłoci;
• ziele pokrzywy.

Jak stosować lek urofort?
Dorośli: 8 ml produktu leczniczego 2 razy dziennie.
Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat
ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwai zawartość alkoholu.
Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą i całość wypić.
W razie potrzeby popić wodą. Lek należy przyjmować po posiłku.
PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu leczniczego
lub rośliny z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae).
Stany chorobowe, w których zalecane jest przyjmowanie niewielkich ilości płynów.
Obrzęki spowodowane ograniczeniem czynności serca i nerek.
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urofort

Opakowanie

100 g

Nr Pozwolenia

MZ 15511

CUKIER POD KONTROLĄ

DIABETOFORT płyn doustny
• obniża poziom cukru we krwi;

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Produkt leczniczy tradycyjnie stosowany w zaburzeniach w oddawaniu moczu. W porozumieniu z lekarzem lek może być
stosowany przez osoby z rodzinną predyspozycją do cukrzycy
jako wspomagający środek moczopędny, zmniejszający tendencję do wzrostu cukru po posiłku (w przypadkowej hiperglikemii).

• polecany osobom z rodzinną
predyspozycją do cukrzycy;
• pomocny w przypadkowej
hiperglikemii.
skład:
• owocnia fasoli;
• liść brzozy;
• kłącze perzu;
• liść jeżyny;
• owoc róży.

Opakowanie

100 g

Nr Pozwolenia

MZ 15510

Jak stosować lek Diabetofort?
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 5 ml leku do 4 razy na dobę,
po posiłku.
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na
brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.
Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem
owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą. W czasie
stosowania leku zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów.
PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

diabetofort
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LECZNICZA MOC ZIÓŁ
W NASZYCH LEKACH

N

asze wieloskładnikowe leki ziołowe wytwarzane są według
sprawdzonych, skutecznych receptur wyłącznie z naturalnych
składników. Wyróżniają się połączeniem wieloletniej tradycji z nowoczesną wysoką jakością. Cieszą się zaufaniem oraz popularnością
wśród pacjentów, lekarzy i farmaceutów.

POKRZYWA ZWYCZAJNA
Urtica dioica

P

okrzywę, jako roślinę leczniczą znali
już starożytni. Doceniali ją Hipokrates, Pliniusz, Dioskurides. Używano jej
do hamowania krwotoków, przykładano
na trudno gojące się rany i owrzodzenia.
W medycynie ludowej wykorzystywano
świeżo zerwane rośliny do biczowania
kończyn ludzi cierpiących na reumatyzm,
artretyzm. Również i dziś dotkniętym
chorobą reumatyczną i gośćcem poleca się
picie naparu lub soku z ziela tej rośliny.

Działa on również moczopędnie, odtruwa
organizm z toksyn. Jest stosowany w ostrych
przewlekłych nieżytach dróg oddechowych.
Sok z pokrzywy zwiększa odporność organizmu, powinno się go pić również zimą,
aby ustrzec się przed przeziębieniem i grypą. Pokrzywa znana jest również ze swego
działania przeciwkrwotocznego oraz przeciwanemicznego. Poprawia przemianę materii, powoduje rozkład substancji tłuszczowych w organizmie, pobudza wytwarzanie enzymów trzustkowych, dlatego jest
wykorzystywana w kuracjach odchudzających. Pokrzywę stosuje się również w kłopotach żołądkowych, w biegunce, nieżycie
błony śluzowej żołądka i jelit. Jest wskazana dla osób chorych na cukrzycę. Chroni
przed nowotworami. Sok z ziela pokrzywy
(succus Urticae herbae) wchodzi w skład
preparatów IMMUNOFORT i UROFORT.
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Lecznicza moc ziół

JEŻÓWKA PURPUROWA
Echinacea purpurea

R

oślina ta jest bezcenna w leczeniu
infekcyjnych nawracających schorzeń, głównie dróg oddechowych oraz we
wspomaganiu naszej odporności. Pochodzi z Ameryki Północnej. Tamtejsze plemiona Indian już w XVIII wieku znały ją
i stosowały w najróżniejszych przypadłościach, od ukąszeń jadowitych węży i owadów, przez trudno gojące się rany, po przeziębienia z gorączką, choroby zakaźne, a nawet nosaciznę u koni.
Polisacharydy zawarte w jeżówce mają
działanie immunostymulujące. Wzmagają
odporność naszego organizmu na różne
infekcje. Wyciągi z tej rośliny mają działanie
przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz
przeciwgrzybiczne. Stosuje się je przy skłonnościach do przeziębień, grypy, przewlekłego kataru, zapalenia gardła, migdałków,
oskrzeli, jamy ustnej. Poprawiają wydolność
oddechową. Wykazano również działanie
przeciwzapalne jeżówki.

Zewnętrznie stosuje się ją w zapaleniu
stawów, w leczeniu trudno gojących się
ran, owrzodzeniach podudzi, opryszczce,
egzemach, odmrożeniach i oparzeniach,
a nawet łuszczycy. Substancje czynne
jeżówki mają zdolność likwidowania
wolnych rodników w organizmie, zapobiegając szkodliwemu działaniu promieni
UV, nowotworom, przedwczesnemu starzeniu się. Sok z ziela jeżówki purpurowej
jest jednym ze składników preparatu
IMMUNOFORT.

GŁÓG DWUSZYJKOWY
Crataegus oxyacantha

W

czasach, kiedy człowiek jest szczególnie
narażony na choroby serca, zawał,
miażdżycę, ogromnym dobrodziejstwem dla
jego zdrowia staje się głóg.

Głóg to typowy lek nasercowy. Zawsze wykorzystuje się go jako podstawowy składnik
do produkcji cenionych preparatów z przeznaczeniem dla zmęczonego, kołatającego
i znerwicowanego serca. Jego zbawienne
działanie polega na wnikaniu substancji
leczniczych (głównie flawonoidów) do naczyń
wieńcowych serca. Substancje te sprawiają, że
serce, dzięki lepszemu obiegowi w nim krwi
jest lepiej dotlenione i sprawniej pozbywa się
szkodliwych metabolitów. Staje się mocniejsze,
zwiększa się siła jego pojedynczego skurczu,
a zmniejsza nieco ilość skurczów na minutę.
Nasze serce zatem ekonomiczniej
pracuje, dobrze wypoczywa
i nie jest przeciążone. Jest to
szczególnie ważne dla ludzi
starszych, z postępującą miażdżycą naczyń wieńcowych,
a także ludzi całkiem młodych,
którym grozi zawał lub którzy go
przebyli.
Leki sporządzane na bazie kwiatostanów
głogu poprawiają również dotlenienie
mózgu, oddalają zawroty głowy i bronią
przed tzw. otępieniem starczym (demencją).
Z raportu J. Benedum (Phytopharmaka 1994)
wynika, że głóg ma zdolność regulacji zarówno
zbyt wysokiego, jak i zbyt niskiego ciśnienia
krwi. Preparaty z głogiem zaleca się poza tym
osobom źle zasypiającym i których sen jest
niespokojny. Dawniej w odwarze z kwiatostanów głogowych (albo całych kwitnących
gałązek) kąpano dzieci sprawiające problemy
z zaśnięciem i zbytnią nerwowością. Leki
z głogu są zbawienne dla osób w podeszłym
wieku, gdyż nowoczesna medycyna zalicza
je do skutecznych środków geriatrycznych
(proponowanych w chorobach starczych). Nalewka z kwiatostanów głogu (tinctura Crataegi
inflorescentiae) wchodzi w skład preparatów
VENOFORTON i SEDOMIX.

DZIURAWIEC ZWYCZAJNY
Hypericum perforatum

W

ostatnim czasie dziurawiec zrobił
wręcz zdumiewającą karierę jako
skuteczny i bezpieczny lek przeciwdepresyjny, oddalający napięcie nerwowe, lęk, niepokój wewnętrzny, zmienny nastrój, nerwicę
lękową, apatię, rozdrażnienie (np. wywołane klimakterium u kobiet). Ważne jest jednak, aby w kuracjach przeciwdepresyjnych
i przeciwlękowych używać dziurawca w postaci alkoholowego wyciągu bądź tabletek
otrzywywanych z ziela. Takiego działania
leczniczego nie posiada np. herbatka ziela
dziurawca, gdyż związki pomocne w depresji nie są rozpuszczalne w wodzie.

Dziurawiec od wieków słynie także jako lek
stosowany w chorobach przewodu pokarmowego. Działa żółciotwórczo i żółciopędnie, stąd też poleca się go w kamicy żółciowej, zastoju żółci w woreczku żółciowym,
stanach zapalnych przewodów żółciowych
i bolesnych ich skurczach. Wspomaga także
pracę wątroby i odtruwa ją. Usuwa wzdęcia
wywołane niestrawnością, przejedzeniem.
Zaleca się go w zatruciach pokarmowych,
nudnościach, bolesnych skurczach jelit (np.
o podłożu nerwicowym). Zewnętrznie roślinę tę stosuje się w leczeniu liszajów, egzemy, owrzodzeń żylakowych (tu najlepszy
okazuje się olej dziurawcowy), oparzeń, odmrożeń, ropiejących ran. Dziurawiec w pielęgnacji włosów likwiduje łupież, wzmacnia
cebulki włosowe i regeneruje je (nadaje się
raczej do włosów jasnych). Nalewka z ziela
dziurawca (tinctura Hyperici herbae) stanowi ważny składnik preparatu SEDOMIX.

Lecznicza moc ziół
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MELISA LEKARSKA
Melissa officinalis

M

elisę znali już starożytni Grecy
i Rzymianie. Leczono nią powszechnie melancholię i zmienny nastrój. Cenił ją
niezwykle słynny Paracelsus, który napisał, że „Esencja melisy podawana w winie każdego ranka, odświeży twoją młodość, wzmocni umysł i odnowi słabnący
organizm”. Hipokrates, Pliniusz, Awicenna
sławili jej wartość leczniczą i miododajną.
Melisa wykazuje nieocenione działanie
uspokajające. Skutecznie oddala uczucie
lęku, tremy, słabej depresji, przygnębienia,
rozdrażnienia. Ułatwia zasypianie i gwarantuje krzepiący, zdrowy sen bez koszmarów
sennych. Przynosi ulgę w migrenie i zwykłych bólach głowy. Jest nieoceniona w tzw.
napięciowych bólach głowy spowodowanych życiem w ciągłym stresie, napięciu
nerwowym. Bardzo pomocna w zmęczeniu
psychicznym.

Warto ją podawać w nerwicy serca, objawiającej się jego kołataniem, uczuciem
niepokoju wewnętrznego, wzrostem
ciśnienia krwi. Medycyna ludowa ceni
melisę w kuracjach leczących postępującą
miażdżycę z osłabieniem pamięci. Na litewskich wsiach w tym celu używano naparu
z melisy i majeranku. Do mniej znanych
właściwości melisy, należy jej aktywizujący
wpływ na proces przemiany materii, co
czyni ją przydatną w kuracjach wyszczuplających. Likwiduje wzdęcia i bolesne skurcze
jelit, np. wywołane silną nerwicą ogólną.
Działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo
i przeciwbakteryjnie. Olejkowi eterycznemu
zawartemu w liściach melisy przypisuje się
niesienie ulgi w przypadku astmy i przewlekłych nieżytów oskrzeli. Melisa zawiera
związki o działaniu przeciwrakowym.
Wyciąg z ziela melisy (intractum Melissae
herbae) jest jednym ze składników preparatu
SEDOMIX.
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Lecznicza moc ziół

KASZTANOWIEC
ZWYCZAJNY
Aesculus hippocastanum

W

yciąg z kasztanowca ma takie samo
działanie jak witamina P (rutyna,
bioflawonoidy). Uszczelnia i uelastycznia
ścianki naczyń krwionośnych, zapobiega ich
pękaniu, wzmacnia i udrażnia. Jest to szczególnie ważne u ludzi cierpiących z powodu
żylaków, krwawych wybroczyn podskórnych
(często towarzyszących zaawansowanej
otyłości), tzw. zastoju żylnego (zastój krwi
w żyłach spowodowany niewydolnością
krążenia krwi), hemoroidów, a także
rozszerzonych i pękających naczynek
krwionośnych (tzw. pajęczynek).
Kasztanowiec to znakomity środek
w zapobieganiu zakrzepom krwi. Usprawnia
krążenie obwodowe
i mózgowe krwi, usuwa obrzęki
wywołane poważnymi schorzeniami
serca, obrzęki pooperacyjne i występujące
np. po kontuzjach, stłuczeniach itd. Wyciąg
z kasztanowca leczy pozakrzepowe zapalenie żył i uaktywnia ukrwienie narządów
wewnętrznych. Leki z kasztanowca podaje
się także przy obrzękach mózgu i płuc.
Są pomocne w leczeniu odmrożeń i poparzeń. Usprawniają dotlenienie komórek
mózgowych, łagodząc np. demencję (otępienie starcze), zawroty głowy spowodowane
postępującą miażdżycą.

Nasiona kasztanowca – kasztany skutecznie
unieszkodliwiają promieniowanie żył wodnych oraz emitowane przez telewizor czy
komputer. Nosząc kasztany np. w kieszeniach
można sobie ulżyć w bólach reumatycznych,
nerwobólach, bólach mięśniowych.
Wyciąg z nasion kasztanowca (intractum
Hippocastani seminis) jest składnikiem
preparatu VENOFORTON.

JEMIOŁA POSPOLITA
Viscum album

J

emioła słynie przede wszystkim jako lek
obniżający ciśnienie krwi i oddalający zawroty głowy spowodowane postępującą
miażdżycą ogólną. Jest pomocna także
w innych przypadłościach towarzyszących
miażdżycy – w otępieniu starczym (demencji), uderzeniach krwi i gorąca do głowy,
szumach w uszach, przytępieniu słuchu,
drętwieniu nóg i rąk.

Preparaty na bazie wyciągów z ziela jemioły,
jak VENOFORTON usprawniają krążenie
krwi, wpływają rozkurczowo na naczynia
wieńcowe serca (poprawiają dotlenienie
mięśnia sercowego), VENOFORTON jest
wskazany w chorobie wieńcowej serca,
arytmii, zapobiega zawałowi serca, udarowi
mózgu, mikrowylewom krwi, krwawym wybroczynom podskórnym,
poprawia pamięć i wzrok. Jemioła
stabilizuje również pracę trzustki, aktywizuje proces przemiany materii.
Stare księgi zielarskie polecają ją
w ostrych przeziębieniach, grypie,
a nawet w zapaleniu płuc. Niekiedy jemiołę poleca się w kolce
nerkowej i stanach zapalnych
woreczka żółciowego (działa rozkurczowo). Słynny ksiądz Kneipp zalecał tę roślinę
w połączeniu z ususzonymi znamionami
(wąsami) kukurydzy w leczeniu nowotworów. Wyciąg z ziela jemioły (intractum
Visci herbae) wchodzi w skład preparatu
VENOFORTON.

DZIKA RÓŻA
Rosa canina

L

ecznicze właściwości owoce dzikiej
róży zawdzięczają przede wszystkim
zawartej w nich witaminie C, która chroni
przed wszelkimi chorobami zakaźnymi,
pomaga w przeziębieniach z gorączką,
grypie, katarze. Leczy szkorbut, pomaga
w zimowym i wiosennym zmęczeniu
i złym samopoczuciu. Badania wykazały
również, że witamina C osłania nas przed
nowotworami, gdyż zapobiega tworzeniu
się w jelitach zabójczych nitrozoamin,
które są substancjami rakotwórczymi.
Wzmacnia organizm i spowalnia jego
starzenie się, przyspiesza także gojenie
się ran pooperacyjnych. Owoce różane są
niezmiernym dobrodziejstwem dla zmęczonego, kołatającego serca, zapobiegają miażdżycy, zawałom. Łagodzą
zatrucia pokarmowe, wpływają
żółciopędnie i żółciotwórczo
oraz lekko moczopędnie. Można
je z powodzeniem polecić ludziom starszym, dzieciom, młodzieży uczącej się,
karmiącym matkom, rekonwalescentom,
ludziom pracującym przez dłuższy czas
w szkodliwych warunkach i wyniszczonych
długimi chorobami. Herbatki z tych owoców
świetnie pomagają w zdenerwowaniu,
kłopotach w zasypianiu, przemęczeniu
fizycznym i umysłowym.

Róża leczy poza tym awitaminozy (niedobory witaminowe), przynosi ulgę w zaparciach.
Dzięki zawartej w niej przeciwkrwotocznej
witaminie K oraz rutynie (wit. P), zapobiega
wewnętrznym krwawieniom.
Nalewka z owoców róży (tinctura Rosae
fructi) wchodzi w skład preparatów
SEDOMIX i DIABETOFORT.

MIŁORZĄB DWUKLAPOWY
Ginkgo biloba

ARONIA
CZARNOOWOCOWA
Aronia melanocarpa

M

O

Miłorząb usprawnia także ukrwienie i dotlenienie mózgu. Kuracja nim likwiduje fatalne
w skutkach następstwa postępującej miażdżycy, objawiające się szumami w uszach,
zawrotami głowy, demencją (otępieniem),
ograniczeniem słuchu. Zwiększa także zużycie
tlenu i poprawia przyswajanie glukozy przez
komórki mózgowe. To z kolei
polepsza pamięć, sprawność
intelektualną, koncentrację myśli
i oddala tzw. wyczerpanie psychiczne. Miłorząb wykazuje szczególnie
dobroczynny wpływ dla ludzi
starszych, z osłabioną pamięcią,
orientacją, ogólną miażdżycą
i chorobą Alzheimera. Oddala
bóle głowy wywołane zaburzeniami
w krążeniu mózgowym. Uaktywnia poza
tym krążenie obwodowe w kończynach,
usuwając ich drętwienie, mrowienie, bolesne
skurcze i uczucie zimna wywołane postępującą miażdżycą. Jest również dobrodziejstwem
dla ludzi młodych, aktywnych, uczących się.
Preparaty z miłorzębem usprawniają też
mikrokrążenie w gałce ocznej, dzięki czemu
poprawiają ostrość widzenia.
Nalewka z liści miłorzębu dwuklapowego
(tinctura Gingko bilobae) stanowi ważny
składnik preparatu VENOFORTON.

Regularna kuracja preparatami z aronii
wzmacnia organizm, usprawnia pracę układu
nerwowego i odpornościowego, dlatego preparaty z aronii polecane są przy obniżonej
odporności na infekcje, zwłaszcza górnych
dróg oddechowych, a także w przypadkach
osłabienia organizmu po chorobach. Dowiedziono, że preparaty na bazie aronii chronią
przed chorobami Alzheimera i Parkinsona,
obniżają poziom zdradliwej frakcji cholesterolu (LDL). Zdecydowanie przedłużają życie.
Sok z owoców aronii (succus Aroniae fructi)
stanowi składnik preparatu IMMUNOFORT.

iłorząb japoński nieocenionym
obrońcą przed chorobami cywilizacyjnymi. Z ogromną skutecznością udrażnia,
uelastycznia i wzmacnia wszystkie naczynia
krwionośne. Poprawia dokrwienie i dotlenienie mięśnia sercowego, co jest bardzo
ważne dla ludzi z chorobą wieńcową. Dzięki
systematycznemu stosowaniu miłorzębu
serce dostaje większą porcję energii, ekonomiczniej pracuje i odpoczywa, nie jest
przeciążone. Preparaty z miłorzębu zaleca
się zarówno ludziom, którym grozi zawał
serca, jak i po przebytym zawale.

woce aronii stanowią dziś nieoceniony
lek dla ludzi chorych na serce, dotkniętych zaburzeniami krążenia krwi. Antocyjany tej rośliny obniżają ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi u pacjentów po przebytym zawale serca. Pobudzają w komórkach
śródbłonka wytwarzanie tlenku azotu – odpowiedzialnego za zdolność rozkurczania naczyń
krwionośnych (niezwykle ważne w przypadku zawału serca). Wykazano także, że działają
przeciwzapalnie i obniżają znacząco poziom
białka ostrej fazy CRP, które jest uznawane
w medycynie właśnie jako wskaźnik (jeden
z najważniejszych) wysokiego ryzyka choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej). Owoce aronii uaktywniają również proces przemiany materii w organizmie, a zwłaszcza gospodarkę tłuszczową, o czym powinny
pamiętać osoby z nadwagą. Usprawniają poza
tym pracę trzustki i wątroby i odtruwają je
z toksyn. Liczne badania wykazały, że dzięki
bogactwu antocyjanów i wit. C, E, prowitaminy A mają wybitną zdolność neutralizowania
wolnych rodników – głównego sprawcy nowotworów, zbyt wczesnego starzenia się organizmu, postępującej miażdżycy (hamują proces utleniania lipidów wywołujących zmiany
miażdżycowe w naczyniach krwionośnych).
Wzmacniają poza tym i uelastyczniają
ściany naczyń włosowatych – zapobiegając tym samym powstawaniu
tzw. pajęczynek na skórze.
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Podmiot odpowiedzialny:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
„Leki Natury” Tadeusz Polański Sp. z o.o.,
ul. Zielona 30, 08-500 Ryki
www.lekinatury.pl

		

Znajdź nas na:
Tradycyjny produkt roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie
z długotrwałego stosowania. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera
wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.

