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Obniż swoje ciśnienie
dr Janet Bond Brill
Nadciśnienie nie wywołując żadnego bólu, dyskomfortu ani symptomów 
prowadzi do udarów, uszkodzeń naczyń krwionośnych, chorób nerek i ser-
ca. Nie czekaj aż będzie za późno! Zwalcz nadciśnienie już dziś! Możesz 
sobie samodzielnie poradzić z tym problemem zaledwie w cztery tygodnie. 
Autorka prezentuje dziesięciokrokowy program skutecznego obniżania ci-
śnienia krwi bez stosowania jakichkolwiek leków. Dzięki niej dowiesz się, 
w jaki sposób pomoże Ci włączenie do diety produktów takich jak szpinak, 
banany czy jogurty. Poznasz również proste ćwiczenia fizyczne i samodziel-
nie zredukujesz wpływ stresu na swój organizm. Obniżenie ciśnienia ułatwi 
Ci także szereg sprawdzonych przepisów na smaczne i zdrowe potrawy. 
Czas skorzystać z fachowej wiedzy!

Obniż swój cholesterol
dr Janet Bond Brill
Autorka tej książki jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych specjalistek 
z dziedziny zdrowia i wykwalifikowanym fizjologiem. W jej pierwszej na 
polskim rynku publikacji znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć na 
temat cholesterolu i LDL oraz dowiesz się, jak utrzymać właściwą ilość tych 
substancji w swoim ciele. Wszystko dzięki dziesięciu prostym i łatwym do 
wprowadzenia zmianom w jadłospisie i stylu życia. Z ich pomocą w za-
ledwie cztery tygodnie doprowadzisz swoje ciało do właściwego stanu 
i jednocześnie zminimalizujesz ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. 
Z tej publikacji dowiesz się także, jak samodzielnie diagnozować organizm 
– zarówno swój, jak i swoich najbliższych. Obniżanie cholesterolu nigdy 
nie było równie łatwe!

Cena: 44,40 zł
Format A5, 356 s.

ISBN 978-83-7377-592-3

Cena: 39,90 zł
Format A5, 344 s.

ISBN 978-83-64278-09-9

Chroń i lecz swoje serce
dr Caldwell B. Esselstyn Jr 
Zadbaj o serce korzystając z porad niekwestionowanego autorytetu 
medycznego. Jego badania udowodniły, że zmiany w diecie radykalnie 
zmniejszają tempo starzenia się tętnic i poprawiają ich kondycję. Okazało 
się, że postęp nawet najostrzejszej i rozwijającej się od wielu lat postaci 
choroby wieńcowej może zostać odwrócony przez wprowadzenie zmian 
do jadłospisu i stylu życia. Jeśli zastosujesz program żywieniowy zaprezen-
towany w tej publikacji, staniesz się odporny na zawały serca. Udowodnili 
to aktualni pacjenci doktora Esselstyna, którym już dwadzieścia lat temu 
zakomunikowano, że nie przeżyją nawet roku. Teraz również Ty możesz 
wykorzystać podane w książce przepisy kulinarne, które pozwoliły tym 
ludziom oszukać śmierć. Żyj z sercem!

Cena: 39,90 zł
Format A5, 308 s.

ISBN 978-83-64278-50-1
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Przewodnik odkwaszania organizmu
dr Susan E. Brown, Larry Trivieri Jr
Prawidłowe odżywianie jest jedną z kluczowych kwestii dobrej kondycji na-
szego umysłu i ciała, a spożywanie produktów, które zaburzają równowa-
gę kwasowo-zasadową może stanowić przyczynę wielu chorób, takich jak 
osteoporoza, niedoczynność tarczycy czy nadciśnienie. Niektóre potrawy 
zakwaszają organizm, podczas gdy inne działają jak czynniki alkaliczne, któ-
re neutralizują szkodliwe kwasy. Autorzy prezentują proste metody oceny 
stopnia zakwaszenia własnego organizmu. Alfabetyczny spis produktów 
i potraw umożliwi Ci łatwe określenie, które pokarmy są kwasowe, a które 
zasadowe i dzięki temu z łatwością skomponujesz zdrowe posiłki. Odkryjesz 
też sposoby szybkiego odkwaszania organizmu i pozbędziesz się dręczących 
Cię dolegliwości. Zakwaszenie – ukryta przyczyna większości chorób.

Kompleksowe odkwaszanie organizmu
Hanna Gryzińska-Onifade 
Temat zakwaszenia organizmu wzbudza duże zainteresowanie. Nic w tym 
dziwnego, ponieważ jest ono głównym czynnikiem chorobotwórczym. W tej 
książce Autorka kompleksowo omawia kwestie zdrowia i witalności, a wła-
ściwie ich chronicznego braku u współczesnego człowieka. Proponuje szereg 
terapii naturalnych pomocnych w eliminowaniu powszechnych schorzeń. 
Podpowiada jak przejąć odpowiedzialność za stan swojego zdrowia i unikać 
toksycznego jedzenia, wody, kosmetyków, środków higieny i gospodarstwa 
domowego. Dodatkowo prezentuje metody oczyszczania wątroby, nerek, 
jelit i skóry, a także ćwiczenia pozwalające przywrócić zdrowe nawyki odde-
chowe umożliwiające właściwe dotlenienie organizmu. Opisuje również jak 
się zrelaksować i zniwelować skutki stresu. Od zakwaszenia do uzdrowienia.

Odkwaszanie
Laura Wilson 
Nadmierne zakwaszenie organizmu jest przyczyną zdecydowanej większo-
ści współczesnych chorób. Ta książka zdradza, jak sobie z nim samodzielnie 
poradzić. Autorka prezentuje dietę umożliwiającą odkwaszenie ciała i przy-
wrócenie dobrego zdrowia. Uwzględnia przy tym istotne czynniki, takie jak 
światło słoneczne i głębokie dotlenienie, nawadnianie, sen oraz zrówno-
ważony wypoczynek. Podkreśla znaczenie naturalnej żywności alkalicznej, 
wyeliminowania kwasotwórczych toksyn, zwiększenia ruchu i przybrania 
właściwej postawy. Zwraca również uwagę na pozytywne nastawienie 
i emocje, bez których sukces jest praktycznie niemożliwy. Dzięki niej po-
znasz osiem zaleceń dla codziennego odżywiania oraz przykłady zdrowych 
posiłków i superżywności. Wybierz zdrowie zamiast zakwaszenia!

Cena: 29,20 zł
Format A5, 172 s.

ISBN 978-83-65404-13-8

Cena: 39,30 zł
Format A5, 272 s.
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Cena: 34,30 zł
Format A5, 236 s.
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Superodporność
dr Joel Fuhrman
Dyplomowany lekarz, czołowy ekspert profilaktyki i odwracania procesów 
chorobowych wyjaśnia, w jaki sposób możesz stać się odporny na przeziębie-
nia, grypę i inne infekcje. Kluczem do uzyskania takich efektów są niewielkie 
zmiany, jakich możesz dokonać w swoim jadłospisie. To niewłaściwe wybory 
żywieniowe sprawiają, że zapadasz na choroby, skraca się długość Twoje-
go życia oraz wydajesz fortunę na leczenie. Dzięki dokonaniu zmian w co-
dziennej diecie, dostarczysz swojemu organizmowi składników odżywczych, 
które odpowiadają za budowanie odporności. Modyfikacje jadłospisu będą 
nie tylko skuteczne, ale i przyjemne – wszystko za sprawą osiemdziesięciu 
znakomitych przepisów sprawdzonych przez Autora książki. Od teraz każdy 
posiłek będzie dosłownie „na zdrowie”!

Wylecz cukrzycę
dr Joel Fuhrman
Cukrzycę można wyleczyć, a wszelkie towarzyszące jej schorzenia wyeli-
minować. Tak naprawdę większość chorych na cukrzycę może w bardzo 
prosty sposób całkowicie odzyskać zdrowie i ograniczyć przyjmowanie 
leków. Dyplomowany lekarz medycyny oraz autor bestselleru „Superod-
porność” prezentuje prosty plan żywieniowy umożliwiający wyelimino-
wanie skoków cukru, ograniczenie ilości przyjmowanej insuliny lub nawet 
całkowite jej odstawienie, uzyskanie prawidłowej wagi ciała, wydłużenie 
długości życia oraz uniknięcie problemów zdrowotnych. Jest on skuteczny 
zarówno w przypadku cukrzycy typu 1 jak i typu 2. Dowodzi tego ponad 
dziesięć tysięcy pacjentów doktora Fuhrmana wyleczonych w przeciągu 
jego dwudziestoletniej praktyki lekarskiej. Nastał kres cukrzycy!

Cena: 39,90 zł

ISBN 978-83-64278-25-9
Format A5, 352 s.

Cena: 39,30 zł
Format A5, 344 s.

ISBN 978-83-64278-49-5

Możesz wyleczyć choroby autoimmunologiczne
dr Amy Myers
Na schorzenia autoagresywne cierpi ponad 90% ludzkiej populacji. Teraz ist-
nieje na nie sprawdzony sposób! Autorka przedstawia metodę umożliwiającą 
cofnięcie skutków licznych chorób, włączając w to alergie, nadwagę, astmę, 
schorzenia układu krążenia, fibromialgię, toczeń, zespół jelita drażliwego, 
przewlekłe bóle głowy i przewlekłe zapalenie tarczycy (choroba Hashimoto). 
Z tej książki dowiesz się, jak wyeliminować z diety toksyczne produkty mo-
gące powodować powstawanie stanów zapalnych i zaburzać pracę układu 
trawiennego. W ich miejsce wprowadzisz pokarmy sprzyjające odbudowie 
organizmu. Zidentyfikujesz toksyny w swoim otoczeniu i produktach co-
dziennego użytku, pokonasz trudne do wykrycia infekcje i zminimalizujesz 
szkodliwe oddziaływanie stresu. Zdrowie od podstaw!

Cena: 49,90 zł
Format A5, 504 s.

ISBN 978-83-64278-96-9
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Zastąp cukier 
dr n. med. Kurt Mosetter, Thorsten Probost,
dr Wolfgang A. Simon, Anna Cavelius 
Podobnie jak nikotyna i alkohol, cukier jest niebezpieczny i prowadzi 
do uzależnienia. Powoduje nie tylko nadwagę, próchnicę i cukrzycę, ale 
również takie choroby jak ADHD, Alzheimer i rak. Z tej książki dowiesz 
się, jak odzyskać kontrolę nad swoim sposobem odżywiania. Nie będziesz 
musiał z niczego rezygnować dzięki stosowaniu zdrowych cukrów, które 
zaopatrują organizm w niezbędną do życia energię, a przy tym nie mają 
negatywnego wpływu na przemianę materii. Prezentowane przez Autorów 
przepisy pozwolą Ci  przygotować smakołyki, w tym konfitury, ciasta i de-
sery. Stosując proponowany program żywieniowy stopniowo wyrównasz 
w organizmie stany nadmiarów i niedoborów. Zmniejszysz ryzyko wielu 
chorób i schudniesz bez wyrzeczeń. Zdrowie jest słodsze niż cukier.

Mięso nas zabija 
dr Garth Davis i dr Howard Jacobson 
Autorzy ujawniają mechanizm powszechnego uzależnienia od mięsa oraz 
obalają mity związane ze spożywaniem białka zwierzęcego. Udowadniają, 
że proteiny wcale nie pomagają spalić kilogramów, a węglowodany w na-
turalnej postaci stają się źródłem zdrowia, witalności i energii. Co więcej, 
testy laboratoryjne wykazały istnienie wyraźnego związku między białkiem 
zwierzęcym, a nadwagą, nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą i no-
wotworami, jak również wieloma innymi chorobami odpowiedzialnymi 
za skrócenie długości życia. Książka nie nakłania do całkowitej rezygnacji 
z mięsa, ale do stopniowego, rozsądnego modyfikowania nawyków żywie-
niowych. Ujawnia, że  białko zwierzęce można z powodzeniem zastąpić 
białkiem roślinnym. Koniec z mięsem, początek zdrowia.

Cena: 59,90 zł
Format A5, 572 s.

ISBN 978-83-65404-30-5

Kalorie pełne kłamstw
dr Hans-Ulrich Grimm
To sztuczne aromaty i wzmacniacze smaku uniemożliwiają zaspokojenie 
apetytu, a koncerny spożywcze chcą nam sprzedawać więcej produktów 
niż realnie potrzebujemy. Dzięki tej książce przejrzysz sztuczki światowych 
potentatów i raz na zawsze wyrwiesz się z zaklętego kręgu osób przeja-
dających własne zdrowie. Dowiesz się, że strach przed masłem, śmietaną 
czy zawartym w jajkach cholesterolem jest świadomie rozpowszechnianym 
mitem. Poznasz prawdziwe niebezpieczeństwa związane z Colą i chipsami, 
jak również pozornie zdrowe produkty, które powinny zniknąć na dobre 
z naszej diety. Autor zdradza także jakie skutki u dzieci powodują dedyko-
wane im pokarmy oraz czemu dodatkowe witaminy w płatkach kukurydzia-
nych powodują tycie. Koniec kłamstw, początek zdrowia.

Cena: 39,30 zł
Format A5, 288 s.

ISBN 978-83-65404-38-1

Cena: 49,40 zł
Format A5, 312 s.
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Jedzenie czy trucizna?
dr Hans-Ulrich Grimm
Jak smakują australijskie trociny? Co robi kiełbasa pod prysznicem i skąd 
bierze się w niej cukier? Jak z osadu i szlamu powstaje gulasz? W jaki spo-
sób kryl może zostać przemieniony we frankfurterki? Poznasz szokujące 
odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Teraz i Ty zrozumiesz, że jedze-
nie oszukuje nasze zmysły nie próbując nawet nas odżywiać. Publikacja, 
w sposób całkowicie zrozumiały i jasny, demaskuje kampanie reklamowe 
przemysłu spożywczego jako wierutne kłamstwa i ujawnia skalę nadużyć, 
jakich dopuścili się światowi potentaci. Ponadto otwiera oczy na produkcję 
przemysłową pożywienia i jej zaplecze. Po tej lekturze wielu z nas już nigdy 
więcej nie kupi niektórych produktów, nie mówiąc już o ich ewentualnej 
konsumpcji. Bądź świadomym konsumentem!

Cena: 39,30 zł
Format A5, 316 s.

ISBN 978-83-64278-76-1

Chemia w pożywieniu
dr Hans-Ulrich Grimm 
Autor ujawnia działanie najpopularniejszych dodatków spożywczych, w tym 
aromatów, enzymów, środków modyfikowanych genetycznie, ekstraktu 
drożdżowego, maltodekstryny i syropu glukozowo-fruktozowego. Dzięki tej 
publikacji poznasz powiązania chemicznych środków w jedzeniu z szybszym 
starzeniem się i chorobami układu krążenia. Dowiesz się, jakie zmiany w or-
ganizmie ludzkim wywołuje Cola Light i ksylitol oraz dlaczego gotowe dania 
mogą powodować poważne schorzenia jelit. Autor ujawnia także szokującą 
prawdę o chemii znajdującej się w uwielbianych przez dzieci napojach i sło-
dyczach, którymi karmi się je w domach, szkołach i stołówkach. Zdradza 
również, jakie zagrożenia skrywają się w margarynach imitujących masło. 
Poznaj całą prawdę i przestań truć siebie i bliskich.

Cukrowa mafia
dr Hans-Ulrich Grimm 
Cukier to silny środek uzależniający. Często przyjmujemy go w ukrytej 
formie nie mając tego świadomości. Jak wykazują niezależne badania, 
coraz więcej osób cierpi z powodu chorób będących konsekwencją jego 
spożywania. Mowa o cukrzycy, nadwadze, otyłości, chorobach Alzheimera 
i nowotworach. Dlaczego tak poważny problem jest pomijany w głównym 
nurcie informacyjnym? Czy cukrowe lobby trzyma w ręku polityków? 
Hans-Ulrich Grimm jako pierwszy ujawnia skandaliczne związki pomiędzy 
państwową protekcją cukrowników i najważniejszymi chorobami cywili-
zacyjnymi. Ujawnia globalne powiązania biznesowe tego przemysłu, opo-
wiada o cierpieniu ofiar oraz o tle i możliwościach rozwiązania cukrowego 
problemu. Uwolnij się od „białej śmierci”.

ISBN 978-83-64278-17-4

Cena: 39,30 zł
Format A5, 256 s.

Cena: 39,30 zł
Format A5, 352 s.

ISBN 978-83-64278-28-0
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Żywność pełna kłamstw 
dr Hans-Ulrich Grimm 
Robiąc zakupy w hipermarkecie wierzysz, że znajdziesz tam szeroki wybór 
zdrowych produktów spożywczych. Jednak to tylko złudzenie. Dr Grimm, 
ekspert zajmujący się odżywianiem oraz autor światowych bestsellerów 
przedstawia szokujące informacje na temat tego, co zawiera codzienne 
pożywienie. Uświadamia nam, że obecnie rynek produktów spożywczych 
został opanowany przez korporacje, których interesy nie polegają na tym, 
by dostarczać świeżej i zdrowej żywności, a głównie takiej, która pięknie 
wygląda, ma długi termin ważności oraz przyjemnie pachnie. Taka żywość 
zawiera masę niebezpiecznych dla naszego zdrowia dodatków, które 
dostarczane codziennie generują spustoszenie w organizmie wywołując 
wiele chorób. Czas w końcu poznać prawdę! Postaw na jakość i zdrowie.

Czarna księga karmy dla zwierząt 
dr Hans-Ulrich Grimm 
Jeśli dla swojego pupila kupujesz gotową karmę wyprodukowaną przez 
olbrzymi przemysł, to powinieneś zapoznać się z szokującymi odkryciami 
Autora, które przerażają właścicieli psów, kotów, papug, a nawet gryzoni. 
Miłośnicy zwierząt bez zastanowienia płacą za suchą karmę więcej niż za 
pieczeń wołową, a za mleko dla kota więcej niż za to, dla ludzi. Dlaczego 
więc zwierzęta domowe tak często chorują i pojawiają się u nich alergie, 
nadciśnienie czy rak? Autor twierdzi, że są one skutkiem między innymi 
dużej ilości chemicznych dodatków do karm, które tak chętnie kupujemy 
dla naszych pupili. Czy na pewno więc dbamy o ich zdrowie, czy daliśmy 
się zmanipulować reklamom i opiniom ekspertów sponsorowanych przez 
wielki przemysł. Twój kot kupowałby myszy, a pies kości.

Cena: 39,30 zł
Format A5, 256 s.

ISBN 978-83-64278-37-2

Nie jedz tego!
dr Hans-Ulrich Grimm
A co, jeśli wszystko, co wiesz o zdrowym jedzeniu to… celowo rozsiewane 
kłamstwo? Autor licznych bestsellerów udowadnia, że dodatkowe dawki 
witamin mogą prowadzić do przedwczesnego zgonu, a margaryna, która 
ma chronić serce może wywoływać jego schorzenia. Co więcej, jogurty 
o obniżonej zawartości tłuszczu mogą powodować tycie, upośledzać 
psychicznie oraz prowadzić do problemów z płodnością lub nawet do 
bezpłodności. A to dopiero garstka z szokujących faktów, które znajdziesz 
w tej publikacji. Już teraz możesz dowiedzieć się, kto i dlaczego wprowadza 
całe społeczeństwo w błąd. Dzięki poradom Autora nauczysz się unikać 
pokarmów, które mogą skrócić życie – zarówno Twoje, jak i Twoich bliskich. 
Czas przestać się truć!

Cena: 39,30 zł
Format A5, 280 s.

ISBN 978-83-64278-03-7

Cena: 44,40 zł
Format A5, 320 s.
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Jak jeść mniej i nie oszaleć z głodu 
Gillian Riley 
Jedzenie to wielka przyjemność. Niektórym pomaga nawet radzić so-
bie z emocjami i stresem. Zdarza się jednak, że zbyt częste sięganie po 
kolejne przekąski może doprowadzić do poważnej choroby, jaką jest 
uzależnienie od jedzenia. Niepohamowany apetyt przyczynia się także 
do powstania nadwagi. Jeśli utknąłeś w cyklu napadów jedzenia i niesku-
tecznych diet, przez większość dnia myślisz o jedzeniu i odczuwasz winę 
z powodu tego, co i w jakiej ilości spożywasz, to dobrze trafiłeś. Ta książka 
zamiast oferować Ci kolejną „cudowną” dietę prezentuje, jak możesz 
zmienić swoje podejście do jedzenia. Zastosuj wiele różnych sposobów, 
które pomogą Ci pokonać ten nałóg. Poznaj lepszą i skuteczniejszą alter-
natywę dla diety MŻ.

Cena: 39,30 zł
Format A5, 256 s.

ISBN 978-83-64278-06-8

Dieta 5:2
Kate Harrison 
Wyobraź sobie dietę, która przez większość czasu pozwala Ci jeść wszyst-
ko to, co najbardziej lubisz, a dodatkowo umożliwia skuteczne zrzucenie 
zbędnych kilogramów. Jest również dopasowana do Twoich potrzeb, a przy 
tym daje trwałe efekty. Oto dieta 5:2, która obecnie bije rekordy popular-
ności, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wystarczy, że przez 2 dni w ty-
godniu będziesz spożywał 500-600 kalorii, a przez 5 pozostałych jadł to, na 
co tylko masz ochotę. W rezultacie nie tylko schudniesz, ale jednocześnie 
będziesz czerpał znaczące korzyści zdrowotne, takie jak: zapobieganie no-
wotworom, chorobom serca, Alzheimerowi, cukrzycy typu 2 i wielu innym. 
W książce znajdziesz także proste przepisy odpowiednie na dni „postu” 
i wiarygodny licznik kalorii. To dieta idealna dla Ciebie!

Cena: 34,30 zł
Format A5, 224 s.

ISBN 978-83-64278-12-9

Schudnij z przyjemnością
Aneta Stolarz 
Autorka – instruktorka fitness i ceniony trener personalny – łączy odchu-
dzanie z elementami psychologii i koncentruje się nie tylko na aspekcie 
fizycznym, ale również na samopoczuciu i emocjach osoby, która się od-
chudza. Prezentuje 10 sprawdzonych sposobów na wzmocnienie motywa-
cji w odchudzaniu i podpowiada, jak opracować realny cel, który będzie 
nas wspomagał na drodze do szczupłej sylwetki. Z tej publikacji dowiesz 
się, jak wykorzystać rutynę dnia codziennego w odchudzaniu i poznasz se-
krety terapii śmiechem pomagającej zrzucić wagę. Osiągnięcie celu ułatwi 
Ci odchudzający trening aerobowy i ekspresowy trening dla zapracowa-
nych. Będziesz mógł skorzystać ze sprawdzonych przepisów na smaczne, 
wspierające utratę kilogramów dania. Poznaj nową jakość odchudzania.

ISBN 978-83-64278-24-2

Cena: 29,20 zł
Format A5, 144 s.
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Dieta na płaski brzuch
David Zinczenko
Dzięki rewolucyjnej metodzie, która wyłączy Twoje geny odpowiedzialne za 
tycie osiągniesz płaski brzuch. Autor prezentuje najnowsze badania, które 
ujawniają sekret szczupłych osób i podaje przyczyny, dla których część ludzi 
nie może stracić na wadze, bez względu na to jak bardzo się stara. Wyjaśnia 
dlaczego niektóre pokarmy aktywują nasze geny tycia, powodując pozornie 
nieodwracalne przybieranie na wadze oraz prezentuje dziewięć produktów 
wyłączających geny tycia. Eliminują one najgroźniejszą tkankę tłuszczową 
– tłuszcz trzewny, który powoduje stany zapalne mogące doprowadzić do 
wystąpienia chorób takich jak: cukrzyca, choroba Alzheimera, zapalenie 
stawów, choroby serca i nowotwory. Ponadto podkręcisz metabolizm 
i skończysz ze wzdęciami. Pożegnaj tłuszcz i poznaj smak wolności.

Dieta 8-godzinna
David Zinczenko, Peter Moore
Dieta 8-godzinna pozwoli Ci schudnąć szybko, zdrowo i bezpiecznie. Dzięki 
niej stracisz na wadze nawet do 2,5 kg tygodniowo – nie ograniczając przy 
tym spożycia kalorii ani nie rezygnując ze swoich ulubionych potraw. Jak 
to możliwe? Czołowi badacze w dziedzinie zdrowia i odchudzania odkryli 
nowy sposób odżywiania, oparty nie na tym co jesz, ale kiedy to robisz. 
Polega on na spożywaniu jedzenia wyłącznie przez 8 wybranych godzin, 
w ciągu których można jeść wszystko, to na co ma się tylko ochotę, a po-
zostałe 16 należy przeznaczyć na trawienie i regenerację organizmu. Dzięki 
tej książce nauczysz się czerpać jak największe korzyści z tej diety, poznając 
8-godzinne pokarmy energetyczne oraz specjalny zestaw 8-minutowych 
przepisów. Chudnij, bez ograniczeń.

Cena: 39,30 zł

Cena: 39,30 zł

Format A5, 372 s.

Format A5, 304 s.

ISBN 978-83-65404-21-3

ISBN 978-83-64278-18-1

Koniec stresu i nadwagi
Jorge Cruise 
Stres powoduje przybieranie na wadze, a związane z nim hormony przy-
spieszają odkładanie się tłuszczu. Przekonuje o tym bestsellerowy autor 
New York Timesa, którego książki przełożono już na 16 języków. Ten wpły-
wowy trener fitness i specjalista od odżywiania prezentuje prosty, 12-ty-
godniowy plan, który stanowi odzwierciedlenie przełomowych wyników 
badań naukowych. Program ten pokazuje, jak możesz łatwo dezaktywować 
działanie hormonów stresu. Wykorzystasz w tym celu sprawdzone zale-
cenia pozwalające dokonać modyfikacji Twojego nastawienia oraz zako-
rzenionych przekonań. Dzięki zawartym w publikacji poradom, będziesz 
mógł się delektować smakiem pysznych muffinów, naleśników, pieczywa, 
smażonego kurczaka czy wina. Czas na relaks i idealną linię!

ISBN 978-83-65404-03-9

Cena: 39,30 zł
Format B5, 296 s.
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Pięć Przemian na polskim stole
Katarzyna Maria Puchacz
Odżywianie według Pięciu Przemian wywodzi się z Tradycyjnej Medycyny 
Chińskiej. Obecnie cieszy się ogromną popularnością i ma miliony wielbicieli 
na całym świecie. Jego zasady są ściśle związane z wewnętrznym zegarem 
biologicznym i przepływem energii przez narządy naszego ciała. Jest źródłem 
harmonii, równowagi wewnętrznej i gwarancją dobrego zdrowia. Dzięki tej 
książce poznasz jej zasady i proste przepisy na smaczne potrawy. Przygoto-
wując posiłki ważne jest, abyś zachował odpowiednią kolejność dodawanych 
składników. Dieta ta często jest stosowana aby pozbyć się różnego rodzaju 
dolegliwości. W takim przypadku należy pamiętać o zakończeniu potrawy 
produktem należącym do tej przemiany, w której znajduje się narząd, który 
chcesz wzmocnić czy uzdrowić. Przemiany dla zdrowia.

Cena: 29,20 zł
Format A5, 172 s.

ISBN 978-83-64278-57-0

Dieta ketogeniczna
dr Bruce Fife
Przez ostanie trzydziestolecie bardzo intensywnie promowano diety ni-
skotłuszczowe. Dlaczego więc jesteśmy coraz grubsi i podatni na choroby? 
Nasze ciała potrzebują tłuszczu, ponieważ jest on niezbędny dla zdrowia, 
a idealnym sposobem na poradzenie sobie z epidemią chorób serca i oty-
łością jest dieta ketogeniczna. Autor prezentuje wyniki najnowszych badań 
naukowych na temat różnego rodzaju tłuszczów. Analizuje ich właściwości 
i wpływ na zdrowie. Obala wiele powszechnych mitów i błędnych przekonań 
na ich temat. Zaprezentowany w książce rewolucyjny program pomaga w le-
czeniu cukrzycy, chorób układu krążenia i przewlekłego zmęczenia. Dzięki 
tej diecie przyspieszysz przemianę materii, zwiększysz poziom energii i po-
prawisz funkcje tarczycy. Zdrowie dzięki tłuszczom.

Dieta według Pięciu Przemian
Katarzyna Maria Puchacz
W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy narażeni na stres, brak ruchu oraz 
toksyny z zanieczyszczonego środowiska, co powoduje coraz częstsze ujaw-
nianie się schorzeń cywilizacyjnych. Z pomocą przychodzi nam Tradycyjna 
Medycyna Chińska i dieta według Pięciu Przemian. Podstawową zasadą przy-
gotowywania posiłku jest w tym przypadku zachowanie właściwej kolejności 
dodawania produktów do potrawy. O sile energetycznej i leczniczej decyduje 
ostatni składnik. W zależności od tego, jaki organ wewnętrzny Ci niedomaga, 
przygotujesz posiłek, który zregeneruje narząd i wyeliminuje ból. Jest to 
dostosowany do Ciebie sposób odżywiania. Będziesz mógł nie tylko delek-
tować się smakiem przygotowanych posiłków, lecz zyskasz świadomość, że 
wspomagasz własne zdrowie. Poznaj smaki zdrowia.

Cena: 49,40 zł
Format A5, 488 s.
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Głód tlenowy – przyczyna wielu chorób
dr Robert A. Buist 
Przewlekła hipoksja, czyli niedobór tlenu w tkankach, jest powodowana 
zaburzeniami funkcjonowania mitochondriów stanowiących centra ener-
getyczne komórek. Stanowi ona przyczynę występowania chorób takich jak 
cukrzyca, choroba Parkinsona, Alzheimera, schorzenia neurodegeneracyjne, 
sercowo-naczyniowe, neurozy czy zespół przewlekłego zmęczenia. Autor 
wyjaśnia, co uszkadza mitochondria przy pomocy jakiej terapii można temu 
przeciwdziałać. Dzięki niemu uświadomisz sobie, jak wielką rolę w walce 
z wolnymi rodnikami odgrywają antyoksydanty, poznasz zbawczą moc pre-
paratu opartego na młodych komórkach drożdży oraz nieoczywiste związki 
pomiędzy procesami zachodzącymi w ciele, takie jak wpływ syntezy kwasu 
mlekowego na występowanie nerwic lękowych. Dotleń ciało, zyskaj zdrowie.

Przeprogramuj swoje geny
Mark Sisson 
Autor, wybitny sportowiec i znana osobność medialna, zaczerpnął infor-
macje od czołowych biologów ewolucyjnych, paleontologów, genetyków, 
antropologów, lekarzy, dietetyków, fizjologów, trenerów i badaczy ludzkich 
zachowań. W oparciu o uzyskane od nich dane opracował 10 nadrzędnych 
zasad, które pozwalają przeprogramować geny, jeść, ćwiczyć, a nawet po-
ruszać się w zgodzie ze swoją naturą. Dzięki nim osiągniesz szybkie rezul-
taty w zmianach wyglądu ciała, sprawności fizycznej, wydajności, poziomie 
codziennej energii i zredukujesz czynniki ryzyka wielu chorób. Gwarancja 
sukcesu opiera się na założeniu, że zaczniesz funkcjonować w zgodzie ze 
swoimi naturalnymi predyspozycjami, które wykształcały się u Twoich przod-
ków przez tysiące lat. Masz zdrowie w genach!

Medycyna mitochondrialna
dr Bodo Kuklinski, dr Anja Schemionek 
W książce znajdziesz szczegółowe dane dotyczące najczęściej występu-
jących schorzeń oraz informacje, jak je pokonać dzięki mitochondriom, 
czyli centrom energetycznym komórek. Autor szczegółowo opisuje wpływ 
leczniczych głodówek i znaczenie właściwego wypoczynku. Podaje ważne 
składniki odżywcze i ich wpływ na mitochondria oraz wyjaśnia, dlaczego 
warto rozważyć przejście na dietę paleo. Poznaj dowody na skuteczność 
terapii mitochondrialnej w zwalczaniu ADHD, fibromialgii, cukrzycy typu 
2, depresji, problemów skórnych i chorób oczu. Jest również efektywna 
przy dolegliwościach układu krążenia i oddechowego, migrenach i bólach 
menstruacyjnych, schorzeniach neurodegeneracyjnych, chorobach nerek 
i narządów trawiennych oraz nowotworach. Nie ma chorób nieuleczalnych!
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Oczyszczanie nerek
Lauren Felts 
Dzięki tej książce zrozumiesz, jak ważne dla stanu naszego zdrowia są 
nerki. Nauczysz się rozpoznawać stopień zanieczyszczenia toksynami za-
równo tego organu, jak i całego organizmu. Zrozumiesz, skąd napływają do 
Twojego ciała szkodliwe substancje i w oparciu o tę wiedzę zmodyfikujesz 
swoje codzienne zwyczaje. Świadomie przygotujesz się do detoksu oraz 
dowiesz się, co powinieneś robić po jego wykonaniu. Autorka prezentuje 
plan żywieniowy oczyszczający nerki i przepisy na konkretne dania. Odpo-
wiada również na najczęściej zadawane pytania. Przedstawiony program 
trafia wprost w przyczynę Twoich problemów zdrowotnych i występują-
cych objawów. Dzięki niemu zmienią się nie tylko Twoje wyniki badań 
i samopoczucie, ale również styl życia. Oczyść nerki, zyskaj zdrowie!

Oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego
Andreas Moritz 
Choć wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, kamienie żółciowe, które 
ma większość ludzi, powodują powstawanie przewlekłych chorób, takich 
jak schorzenia serca, zapalenie stawów, SM, nowotwory czy cukrzyca. 
Dzięki temu odkryciu Autor – ekspert z dziedziny medycyny naturalnej, 
Ajurwedy, irydologii, Shiatsu oraz medycyny wibracyjnej – odmienił ży-
cie dziesiątek tysięcy ludzi na całym świecie. Czas, byś poznał przyczynę 
powstawania kamieni żółciowych obecnych w wątrobie i w pęcherzyku 
żółciowym oraz powód, dla którego są coraz częściej nazywane cichym za-
bójcą. Dowiesz się, jak je zdiagnozować i bezboleśnie samodzielnie usunąć. 
Autor daje praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania tworzeniu się 
nowych kamieni. Oczyszczona wątroba gwarancją zdrowia.

ISBN 978-83-65404-08-4
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Lecznicze głodówki dla każdego
dr Ruediger Dahlke 
Post to dużo więcej niż tylko rezygnacja z posiłku. Jest to holistyczna meto-
da, która prowadzi do fizycznego i duchowego oczyszczenia. Autor udziela 
nie tylko konkretnych wskazówek, ale i odnosi się do niezbędnej wiedzy 
z dziedzin medycyny akademickiej i alternatywnej, psychologii i filozofii. 
W tej książce znajdziesz opis potwierdzonych naukowo procesów zacho-
dzących w ciele podczas poszczenia. Zrozumiesz, dlaczego powstrzymy-
wanie się od spożywania pokarmów jest naturalną metodą zapobiegania 
występowaniu licznych schorzeń. Post może być także pomocny w ła-
godzeniu oznak reumatyzmu, artretyzmu, cukrzycy, chorób skóry i jelit. 
W wielu przypadkach odnotowano całkowite wyeliminowanie powyższych 
dolegliwości. Przez głodówkę do zdrowia!

Cena: 39,30 zł
Format A5, 332 s.

ISBN 978-83-65404-01-5
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Oczyszczanie dla każdego
Barbara Heiner
Zanieczyszczenie środowiska, nieprawidłowa dieta czy używki powodują, że 
w naszych organizmach wciąż odkładają się toksyny. Nawet 90% wszystkich 
chorób i złego samopoczucia spowodowanych jest zanieczyszczeniem or-
ganizmu. Dzięki tej książce z łatwością rozpoznasz czy Twoje ciało wymaga 
detoksu. Możesz wybrać kurację jednodniową, weekendową lub taką, któ-
ra trwa dwa tygodnie. Poznasz szczegółowy opis diety w trakcie detoksu, 
odpowiednie ćwiczenia oddechowe i rozluźniające, które nie tylko wesprą 
i przyspieszą proces oczyszczania, ale też poprawią Twoją kondycję fizyczną. 
Bardzo ważne są również medytacje i trening umysłowy. Po każdej kuracji 
wiele dolegliwości , jak wzdęcia, gazy, odbijanie się czy zgaga, pójdzie w nie-
pamięć. Poczuj się dobrze we własnym ciele.

Kod idealnej wagi
dr Nadja Hermann
Otyłość zwiększa ryzyko nowotworów, w tym białaczki, raka macicy, wo-
reczka żółciowego, nerek oraz tarczycy. Powoduje również cukrzycę i cho-
robę wieńcową oraz bezdech senny, artretyzm, problemy seksualne, astmę 
czy bóle pleców. Autorka prezentuje zbiór rzekomych mądrości i dobrych 
rad na temat nadwagi oraz odchudzania. Udowadnia, że jest to błędne 
koło złożone z pomyłek i mitów. Dowiesz się dlaczego przyjaciółka je więcej 
niż Ty a jest szczupła. Uświadomisz sobie, co tak naprawdę kryje się za 
nieprawidłową przemianą materii i jak to zmienić. Wreszcie przestaniesz 
się chować za wymówkami i zaczniesz chudnąć. Pokonasz choroby, które 
rzekomo powodują tycie. Przekonasz się również, że zdrowe jedzenie wca-
le nie jest takie drogie. Zakoduj zdrowie i idealną sylwetkę.

Cena: 44,40 zł
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Oczyszczanie organizmu w praktyce
Alexandra Stross 
W jaki sposób w naszym ciele odkładają się niepotrzebne substancje? Skąd 
się one biorą? Jak się ich pozbyć bez konieczności głodzenia się oraz bez 
żadnych skutków ubocznych? Teraz i Ty poznasz sprawdzone, bezpieczne 
i w pełni naturalne metody oczyszczania wątroby i pozbywania się grzy-
bów, które są odpowiedzialne za wiele trudnych do wyleczenia schorzeń. 
Nauczysz się przywracać optymalne pH swojego ciała oraz poznasz wła-
ściwe sposoby detoksu organizmu dziecka. Autorka prezentuje również 
metody dokonywania odtrucia u osób z poważnymi chorobami, w tym 
nowotworami. Podaje także korzyści płynące z lewatywy i instrukcje jej 
bezpiecznego wykonania. Całość uzupełnia świadectwami osób, którym 
jej porady uratowały zdrowie i życie. Czas pozbyć się zbędnego balastu!

Cena: 39,30 zł
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Ulecz siebie
dr Ulrich Strunz
Wszyscy posiadamy zdolność odnowy i regeneracji. Wystarczy poznać che-
mię organizmu i zachodzące w nim reakcje aby uruchomić system napraw-
czy. Na przykład jeśli będziesz spożywał odpowiednie źródła białka, będziesz 
energiczny, szczupły i oczyścisz tętnice. Autor opisuje podstawy nowej me-
dycyny i wyniki najnowszych badań z dziedziny epigenetyki. Odkrywa zasady 
medycyny molekularnej, która bazuje na przekonaniu, że procesy starzenia 
zależą od równowagi witamin, minerałów, mikroelementów, aminokwasów, 
kwasów tłuszczowych i hormonów. Ujawnia wiele przypadków, w których 
nastąpiło cudowne, nie mające medycznego uzasadnienia, uzdrowienie. 
Podaje przykłady pozbycia się takich chorób jak astma, nadciśnienie, reu-
matyzm, migrena, cukrzyca, łuszczyca, rak czy SM. Możesz wszystko uleczyć. 

Szczepienia pełne kłamstw
Andreas Moritz
Publikacja obnaża kłamstwa przemysłu farmaceutycznego. Poznaj dowody 
naukowe na to, że wiele szczepionek zamiast podnosić wydajność ukła-
du odpornościowego, niszczy go. Autor ujawnia, spowodowany w dużej 
mierze szczepieniami, masowy wzrost liczby przypadków alergii, egzem, 
artretyzmu, refluksu żołądkowego, raka, cukrzycy, schorzeń nerek, chorób 
neurologicznych i autoimmunologicznych oraz nagłej śmierci łóżeczkowej. 
Co więcej, udowadnia, że wśród zaszczepionych dzieci wystąpiło znacznie 
więcej przypadków astmy, ADHD i autyzmu niż u osób, którym szczepień 
nie podano. Z tej publikacji dowiesz się również, dlaczego większość szcze-
pionek nie jest badana pod kątem długoterminowego bezpieczeństwa. 
Poznaj prawdę i decyduj świadomie!
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Vademecum naturalnego zdrowia
Andreas Moritz, John Hornecker 
Twój organizm jest z natury zaprogramowany na bycie zdrowym i pełnym 
energii witalnej przez cały czas trwania życia. Autorzy rzucają nowe światło 
na najpopularniejsze choroby i ukazują, w jaki sposób je sami wywoła-
liśmy poprzez nieświadome zaburzanie funkcjonowania poszczególnych 
organów. Jednocześnie zdradzają proste, a zarazem niezwykle skuteczne 
sposoby oczyszczania ciała, nawadniania go, odżywiania i wprowadzania 
zdrowych nawyków. Jest to poradnik przywracania zdrowia w sposób 
w pełni naturalny i pozbawiony jakichkolwiek leków. Autorzy korzystają za-
równo z najnowszych odkryć medycyny, jak i Ajurwedy. Opisują praktyczne 
ćwiczenia fizyczne, wyjaśniają cykle biologiczne, moc emocji i reakcje ciała 
na stres. Ta książka to Twoja recepta na zdrowie!
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Czego nie powie Ci lekarz
o chorobach nowotworowych
Bożena Przyjemska
Choroby nowotworowe są bardzo powszechne jednak mamy ograniczoną 
wiedzę o ich leczeniu, a nawet profilaktyce. Przyczynę może stanowić prze-
mysł farmaceutyczny, który nie czerpie profitów z naturalnych terapii. Autorka 
opisuje proste i skuteczne metody zapobiegania i leczenia raka. Dowiesz się, 
które warzywa i owoce mają ogromny wpływ na Twoje zdrowie. Poznasz siłę 
działania ziół, przypraw i grzybów na Twój organizm. W książce znajdziesz 
również diety lecznicze dr. Budwiga i dr. Maxa Gersona, które są wskazane za-
równo dla osób, u których pojawił się nowotwór, jak też i dla tych, którzy mają 
go w formie uśpionej. Poznasz wiele metod detoksykacji organizmu, oczyścisz 
wątrobę, nerki i układ krwionośny. Znajdziesz dokładny opis terapii antyra-
kowych sodą, witaminami C i D3. Rady, które pomogą ci zachować zdrowie.

Cztery filary samouzdrawiania
dr med. Kurt Mosetter, Anna Cavelius, dr med. Detlef Pape
Pierwsza z opisywanych w książce mocy pozwala rozciągać całe ciało i po-
przez wykonywanie prostych ćwiczeń zredukować stany napięcia. Ogromny 
potencjał samouzdrowienia kryją w sobie również bieganie, chód czy lekki 
marsz i to one stanowią drugi warunek odzyskania zdrowia. Trzeci filar, 
czyli odżywianie, a szczególnie zastosowanie diety rozdzielnej insulinowej, 
pozwala sprostać potrzebom Twojej przemiany materii i biorytmu, a w kon-
sekwencji umożliwia odchudzanie nawet podczas snu. Podane w książce 
przepisy na smaczne dania ułatwią Ci wprowadzenie porad żywieniowych 
w życie. Czwarta moc, czyli uważne obchodzenie się z samym sobą zaowo-
cuje większym spokojem i wzrostem sił duchowych co zmobilizuje „od środ-
ka” Twoje możliwości samouzdrawiania. Przejmij kontrolę nad zdrowiem.

Cena: 49,40 zł
Format A5, 328 s.

ISBN 978-83-65404-42-8

Cena: 69,60 zł
Format A5, 356 s.

ISBN 978-83-65404-39-8

Wyłącz geny nowotworowe
dr Ulrich Strunz 
Co drugi mężczyzna i niemal połowa kobiet musi się liczyć z tym, że zacho-
ruje na raka. Nikt nie musi jednak czekać na diagnozę jak na wyrok. Naj-
bardziej rewolucyjnym odkryciem medycznym w ostatnich latach jest to, 
że geny powodujące raka mogą być przez nas kontrolowane. Zastosowanie 
programu opisanego w tej książce może zmniejszyć ryzyko zachorowania 
na raka o około 35%. Do tego celu wykorzystasz produkty spożywcze, które 
wykazują aktywność przeciwnowotworową. Wystarczy, że do tradycyjnych 
potraw dodasz czosnek, kapustę, kurkumę czy pomidory. Poznasz zasady 
diety antyrakowej doktora Johannesa Coya. Autor do swojego programu 
włącza aktywność fizyczną, a także pozytywne myślenie i relaks jako nie-
odłączny element zdrowego życia. Już dziś zabezpiecz się przed rakiem.

Cena: 39,30 zł
Format A5, 272 s.

ISBN 978-83-65404-53-4
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Kuchnia Raw Food
Tanya Maher 
Dzięki zastosowaniu przepisów z tej publikacji zapewnisz sobie energię, lep-
sze trawienie i zdrowie, a Twój jadłospis będzie zastępował leki. Nauczysz 
się przyswajać probiotyki ze sfermentowanych pokarmów i zrozumiesz zna-
czenie tłuszczów, żelaza, wapnia i innych związków kluczowych dla zdrowia. 
Świadomie zaopatrzysz swoją spiżarnię i będziesz jeść zgodnie z porami 
roku. Autorka obala również wiele mitów dotyczących białka. Bogato ilu-
strowana książka zawiera przepisy na smaczne i łatwe dania. Znajdziesz tu 
wskazówki, jak przyrządzić prozdrowotne śniadania, przystawki, zupy, dania 
główne, sałatki, desery, napoje, dania na imprezy oraz dla dzieci. A wszyst-
kie one zostały opracowane w zgodzie z zasadami kuchni typu Raw Food. 
Surowo, czyli smacznie i zdrowo.

Turbozdrowie w 14 dni
Jason Vale 
Każdy z nas chce dobrze wyglądać i być pełen wigoru. Teraz jest na to spo-
sób, bo pomoże Ci znany trener zdrowego stylu życia, a także mistrz soków 
i mówca motywacyjny, Jason Vale. Stworzył on skuteczny, 14-dniowy program 
turbozdrowie, który gwarantuje zrzucenie od 3 do 6 kg w ciągu 2 tygodni. 
Ponadto zapewnia pozytywne zmiany w wyglądzie skóry oraz włosów, jak 
również pozwala zmienić Twoje nastawienie do jedzenia i ćwiczeń. Podane 
w książce instrukcje mówią m.in., aby nie podjadać między posiłkami, unikać 
„sztucznych” węglowodanów oraz ćwiczyć 2 razy dziennie. Dzięki radom Auto-
ra już raz na zawsze rozprawisz się z typowymi wymówkami, które sam sobie 
wymyślasz jako usprawiedliwienie, dlaczego nie możesz być szczupły i zdrowy. 
Koniec wymówek, początek zmian.

Dieta sokowa
Jason Vale 
Dieta sokowa to idealny sposób na wymarzoną figurę. Przynosi nie tylko 
szybkie, ale i trwałe efekty. Pozwala w krótkim czasie zrzucić zbędne kilo-
gramy. Jest smaczna, lekka i przyjemna. Autor, znany jako Mistrz Soków, 
opracował prosty plan żywieniowy oparty na piciu świeżo wyciskanych 
soków pełnych witamin i minerałów. Skorzystały już z niego m.in. Sarah 
Jessica Parker, Drew Barrymore i Jennifer Aniston. Teraz i Ty możesz pójść 
ich śladem i wyglądać równie pięknie i szczupło. Dzięki niemu stracisz 
ponad 3 kg w 7 dni i z łatwością utrzymasz nową wagę. W książce znaj-
dziesz także wskazówki ułatwiające przyrządzanie soków oraz tworzenie 
domowego baru sokowego. Będziesz mógł również skorzystać z szeregu 
łatwych i tanich przepisów. Zafunduj sobie idealną sylwetkę i zdrowe ciało!

Cena: 49,40 zł
Format B5, 276 s.

ISBN 978-83-65404-06-0

Cena: 39,30 zł
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Zielony eliksir życia 
Victoria Boutenko 
Zielone szejki to prawdziwa „bomba” witaminowa. Przygotowuje się je 
na bazie liściastych warzyw z dodatkiem owoców. Są smaczne i niezwykle 
odżywcze dla ludzi w każdym wieku. Zawierają dużo błonnika oraz kwasy 
tłuszczowe omega-3. Autorka to propagatorka surowej żywności i specja-
listka od zielonych koktajli. W książce przedstawia sposób na zdrowe odży-
wianie, nie rezygnując jednocześnie ze smaku potraw i swojego stylu życia. 
Promuje picie roślinnych szejków, które dostarczają organizmowi potężnej 
dawki chlorofilu, witamin, minerałów, enzymów i antyoksydantów. Ponad-
to, zawarte w publikacji historie osób pijących te odżywcze napoje oraz 
dodatkowe przepisy, staną się źródłem Twojej inspiracji do samodzielnego 
ich komponowania. Wykorzystaj ten prawdziwy cud natury.

Sexy soki 
Kris Carr 
Sexy soki to propozycja dla wszystkich, którzy pragną zachować zdrowie, 
piękno i energię przez całe życie. Ich codzienne picie wpływa korzystnie nie 
tylko na ciało, ale na cały organizm. Wystarczy, że włączysz je do swojego 
jadłospisu, a poczujesz jak łyk po łyku przejmujesz kontrolę nad swoim 
zdrowiem. Dzięki autorce bestsellerów New York Timesa i orędowniczce 
zdrowego stylu życia, dowiesz się jak przygotowywać zdrowe koktajle, 
a także kremowe, pasty i mleka z różnych rodzajów orzechów, nasion, 
ziaren i pestek. Ponadto odkryjesz korzyści płynące z wyciskania soków, 
blendowania owoców i warzyw oraz zrozumiesz różnice pomiędzy tymi 
czynnościami. Rozpoznasz również potrzeby własnego organizmu i stwo-
rzysz indywidualny plan żywieniowy. Wznieś toast za swoje zdrowie!

Zielone koktajle 
Victoria Boutenko 
Świat oszalał na punkcie zielonych koktajli. Piją je nie tylko gwiazdy Hol-
lywood, ale również polscy celebryci i sportowcy. Anna Lewandowska, 
sportsmenka i propagatorka zdrowego stylu życia, zachęca do sięgania 
po zielone smoothie, gdyż gwarantują one energię na cały dzień, a także 
zdrową, piękną skórę i zgrabną sylwetkę. Victoria Boutenko, pionierka 
witarianizmu i autorka bestsellerów prezentuje w tej publikacji lecznicze 
właściwości zielonych koktajli. Przedstawia ponad 150 przepisów i listę 
najskuteczniejszych składników odżywczych, użytecznych w walce z różny-
mi dolegliwościami i przewlekłymi chorobami. Znajdziesz tu m.in. koktajle 
na piękną skórę, wzmocnienie odporności, zmniejszenie stresu, a także 
oczyszczanie organizmu. Zielony zastrzyk energii.

Cena: 34,30 zł
Format A5, 248 s.
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Konopie – cud natury 
Barbara Simonsohn 
Konopie siewne zaliczane są do superżywności. Nasiona opisywanej ro-
śliny pozbawione są substancji psychoaktywnych, w tym THC. Można ją 
spożywać w postaci nasion, oleju, jak również suszonych liści. Zawierają 
wszystkie potrzebne do życia aminokwasy i niezbędne kwasy tłuszczowe 
oraz stanowią jedno z najbogatszych źródeł białka. Charakteryzują się 
idealną równowagą kwasów omega-3 i omega-6. Zmniejszają problemy 
skórne, poprawiają pamięć i trawienie, oczyszczają jelita, wzmacniają kości 
i system odpornościowy oraz posiadają działanie przeciwnowotworowe. 
Pobudzają także zdolności do samoleczenia, regenerują organizm na po-
ziomie komórkowym, zapobiegają chorobom układu krążenia i cukrzycy, 
a także zwalczają stany zapalne. Jedna roślina, wiele możliwości.

Nasiona chia 
Barbara Simonsohn 
Książka opisuje bombę witaminową, która zawiera pełną gamę przeciw-
utleniaczy, składników mineralnych, białek, błonnika oraz kwasów tłusz-
czowych Omega-6 i Omega-3. Dowiesz się z niej, jak z pomocą nasion 
chia wzmocnić układ odpornościowy, zapobiec chorobom układu krążenia 
i skutecznie zrzucić wagę. Dzięki nim zabezpieczysz się też przed nowo-
tworami, stanami zapalnymi i cukrzycą. Poznasz również 111 przepisów 
na pyszne i zdrowe potrawy. Jest to lektura obowiązkowa zarówno dla 
profesjonalnych sportowców, jak i wszystkich osób świadomych tego, co 
jedzą. Tym bardziej, że opisywane w niej nasiona wzmacniają nie tylko 
ciało, ale i umysł, zwiększają możliwości ludzkiego mózgu i zapobiegają 
syndromowi wypalenia. Nasiona chia – Twój sposób na zdrowie!

Cena: 39,30 zł
Format A5, 172 s.

ISBN 978-83-65404-17-6

Cena: 39,30 zł
Format A5, 332 s.

ISBN 978-83-64278-70-9

Sok z młodego jęczmienia
Barbara Simonsohn 
Jedna szklanka soku z młodego jęczmienia naładuje Cię energią na cały 
dzień. Zawiera całą gamę łatwo przyswajalnych witamin, które są bardzo 
ważne dla współczesnego, przejedzonego ale nieodżywionego, człowie-
ka. Autorka udowadnia, że ilość żelaza w soku z jęczmienia jest pięć razy 
wyższa niż w szpinaku. Poza tym zawiera on wiele składników mineralnych 
takich jak magnez, potas, miedź i cynk, które pomogą wyrównać niedobór 
substancji odżywczych. Młody jęczmień zaliczany jest do żywności funk-
cjonalnej i działa szczególnie korzystnie przy zaburzeniach koncentracji, 
demencji starczej, depresji czy stanach wyczerpania. Łagodzi stres, dodaje 
energii, przeciwdziała osteoporozie oraz likwiduje problemy skórne. Młody 
jęczmień – źródło energii i zdrowia.

Cena: 34,30 zł
Format A5, 216 s.

ISBN 978-83-64278-47-1
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Sole Schüsslera
Margit Müller-Frahling 
Dr Heinrich Wilhelm Schüssler, wyodrębnił dwanaście soli mineralnych 
niezbędnych dla zdrowia i opisał ich właściwości. Według niego choroby 
powstają w wyniku zaburzeń spowodowanych niedoborem substancji mi-
neralnych w komórkach. W książce znajdziesz szczegółową charakterystykę 
działania podstawowych dwunastu soli mineralnych oraz piętnastu uzupeł-
niających. Pobudzają one i regulują poszczególne funkcje organizmu, jak 
również wspierają samoleczenie. Nauczysz się odczytywać symptomy, które 
wysyła Twój organizm, oraz jaki minerał powinieneś uzupełnić. Możesz je 
stosować przy problemach skórnych, nadciśnieniu, cukrzycy, bezsenności 
czy depresji. Ich skuteczność udowodniono również przy oczyszczaniu wą-
troby, a nawet nowotworach. Minerały – droga do zdrowia.

ISBN 978-83-65404-29-9

Cena: 39,30 zł
Format A5, 188 s.

Noni 
Renata Zarzycka 
Uzdrawiające właściwości noni, czyli morwy indyjskiej, są znane Poline-
zyjczykom od stuleci. Czas abyś i Ty z nich skorzystał. Autorka przedstawia 
niesamowite walory lecznicze noni i produkowanego z niego soku. Jego 
spożywanie zalecane jest przy chorobach skóry, owrzodzeniach, ropniach 
i ranach. Pije się go przy zakłóceniach układu immunologicznego, infekcjach 
bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych, nadciśnieniu, zapaleniu płuc, ma-
larii czy grypie. Podaje się go diabetykom, cierpiącym na raka, w leczeniu 
dróg oddechowych i jako środek przeciwbólowy. Noni zawiera wyjątkowo 
wysokie stężenie prokseroniny, enzymu mającego zdolność naprawy cho-
rych komórek, w tym nowotworowych. Jego właściwości terapeutyczne 
potwierdziły liczne badania naukowe.  Noni – Twój sposób na zdrowie.

Cena: 34,30 zł
Format A5, 144 s.

ISBN 978-83-65404-51-0

Czystek 
dr Günter Harnisch 
Czystek można wykorzystać na wiele sposobów, ale najskuteczniej działa 
w postaci herbaty. Jego lecznicza siła jest przydatna w przypadku grypy, 
przeziębienia i ostrego zapalenia migdałków. Można go stosować przy 
stanach zapalnych, infekcjach wirusowych i bakteryjnych. Odtruwa cały 
organizm, a dzięki bogactwu polifenoli jest prawdziwym źródłem młodo-
ści. Stanowi również skuteczny oręż przeciwko boreliozie i nowotworom. 
Z powodu braku jakichkolwiek działań ubocznych mogą go przyjmować 
zarówno dzieci, jak i kobiety w ciąży oraz karmiące matki. Jest niezastą-
piony w eliminowaniu różnego rodzaju niedoskonałości cery – od trądziku 
po atopowe zapalenie skóry. Pomaga również na choroby żołądka i jelit, 
kandydozę oraz infekcje grzybicze. Jedna roślina – wiele korzyści!

Cena: 29,20 zł
Format A5, 120 s.

ISBN 978-83-64278-11-2
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Goji jagody życia
Bodo J. Baginski, Shalila Sharamon 
Zaliczane do superżywności jagody goji są jednymi z najzdrowszych owoców 
świata, co potwierdzają eksperci i dietetycy. Argumentują oni to mnogością 
składników odżywczych, które w sobie skrywają. Zawierają nie tylko substan-
cje witalne, ale są także wyjątkowo silnym antyoksydantem, który zwalcza 
wolne rodniki i działa na nas odmładzająco. Dzięki tej książce dowiesz się, na 
jakie choroby skutecznie działają jagody goji oraz jaką ich ilość powinieneś 
spożywać. Są nie tylko idealne dla diabetyków czy osób z chorobami serca 
bądź artretyzmem, ale również poleca się je w walce z rakiem. Znajdziesz tu 
również przepisy na przepyszne smoothie z wykorzystaniem tych zdrowych 
owoców oraz nauczysz się samodzielnie uprawiać jagody goji. Sięgnij po 
najzdrowsze owoce świata!

Jiaogulan. Chińskie zioło nieśmiertelności
dr Jialiu Liu, Michael Blumert 
Autorzy opisują zastosowanie i działanie rośliny jiaogulan, która jest 
przedmiotem wielu badań oraz powszechnym na całym świecie środkiem 
leczniczym. Należy ona do grupy adaptogenów, czyli posiada właściwości 
wspomagające organizm w przystosowaniu się do niekorzystnych warun-
ków środowiska. Aktywnymi składnikami tej rośliny są saponiny regulujące 
pracę układu krwionośnego, hormonalnego oraz funkcje umysłowe. Badania 
naukowe dowiodły, że jiaogulan zawiera co najmniej osiemdziesiąt dwie 
saponiny, podczas gdy w żeń-szeniu ich liczba wynosi zaledwie dwadzieścia 
osiem. Chińska roślina nieśmiertelności wspiera funkcjonowanie organizmu, 
zapewnia ochronę przed stresem, opóźnia procesy starzenia i wzmacnia 
odporność. Zioło na współczesne dolegliwości.

ISBN 978-83-65404-05-3

Cena: 39,30 zł
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Imbir 
Ellen Heidböhmer 
Imbir jest jedną z najstarszych przypraw oraz roślin leczniczych świata. 
Używany jest również jako afrodyzjak. Dzięki jego działaniu można nie 
tylko zapobiegać chorobom, lecz także wspomagać skuteczność procesów 
leczniczych. W książce znajdziesz wszystkie schorzenia, które eliminuje 
oraz wiele przepisów jak z jego pomocą zadbać o skórę i włosy. Jest sku-
tecznym środkiem łagodzącym ból gardła, a także objawy przeziębienia. 
Ułatwia nie tylko trawienie i przyswajanie pokarmów, ale również działa 
wzmacniająco przy obniżonej odporności, braku motywacji, wypale-
niu zawodowym, zmęczeniu, problemach z zasypianiem czy chorobach 
przewlekłych. Pomocny też m.in. przy: biegunce, chorobie lokomocyjnej, 
bólach menstruacyjnych i alergiach. Poznaj wszystkie właściwości imbiru.

Cena: 34,30 zł
Format A5, 208 s.

ISBN 978-83-65404-18-3
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Cud oleju lnianego
dr Hans-Ulrich Grimm 
Len towarzyszy człowiekowi już od wieków, a jego głównymi zaletami były 
włókna, służące do produkcji ubrań oraz właściwości prozdrowotne. Obec-
nie, możemy zauważyć „renesans” lnu, ponieważ na nowo zaczęto doceniać 
jego lecznicze działanie. Autor to ekspert od spraw żywności, który w tym 
poradniku prezentuje uzdrawiającą siłę i potencjał tkwiący w tej roślinie. 
Przeciwdziała ona nie tylko zawałom serca i nadciśnieniu, ale nawet niektó-
rym nowotworom. Doskonale wzmacnia włosy i jest tajną bronią przeciw 
starzeniu się. Dzięki tej książce będziesz mógł sam w praktyce przekonać 
się o dobroczynnym działaniu oleju i siemienia lnianego na swój organizm. 
Pomoże Ci w tym wiele przepisów, a także wykaz dolegliwości, przy których 
ten produkt czyni cuda. Sprawdź, w czym len pomoże Tobie.

Cud oleju palmowego
dr Bruce Fife 
Olej palmowy łączy w sobie wiele korzyści – znakomity smak, zapach 
i może być rozgrzewany do bardzo wysokich temperatur. Co więcej może 
skutecznie przeciwdziałać wielu powszechnym chorobom! Wspomaga 
układ krążenia, zabezpiecza przed rakiem oraz wzmacnia odporność. Olej 
palmowy może korzystnie wpłynąć na poziom cukru we krwi oraz wspo-
móc funkcjonowanie wątroby. Co więcej, wzmacnia kości, zęby i poprawia 
wzrok. Jako największe naturalne źródło korzystnych dla zdrowia tokotrie-
noli stabilizuje on komórki i tkanki, wskutek czego zapobiega wystąpieniu 
zmian nowotworowych. Pomaga zapobiegać przedwczesnemu starzeniu 
i wystąpieniu chorób neurodegeneracyjnych. Sięgnij po olej palmowy 
i obierz kurs na zdrowie!

Cena: 34,30 zł
Format A5, 248 s.

ISBN 978-83-64278-04-4

Cud oleju kokosowego 
dr Bruce Fife 
Pierwsza w Polsce publikacja opisująca cudowne właściwości niedocenia-
nego przez lata oleju kokosowego, który choć jest tłuszczem nasyconym, 
sprzyja dobremu zdrowiu. Nie powinno to dziwić, kiedy patrzymy na 
mieszkańców wysp Pacyfiku i innych społeczności, które używają go od 
wielu pokoleń. Ludzie, którzy wykorzystują olej kokosowy, niemal nie cho-
rują. Sprzyja on także utracie wagi, zapobiega przedwczesnemu starzeniu 
się skóry, wzmacnia układ immunologiczny i wątrobę, wspomaga gojenie 
ran – dobroczynnie wpływa na cały organizm. Kokos to „najzdrowszy olej 
na ziemi”, który może być stosowany w kuchni. Jest także pierwszym tłusz-
czem, który pomaga pozbyć się nadwagi! W książce znajdziesz mnóstwo 
przepisów na pyszne i zdrowe potrawy.
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Woda kokosowa
dr Bruce Fife 
Woda kokosowa to uzdrawiający napój z wnętrza kokosa. Najwięcej jest jej 
w zielonych, jeszcze niedojrzałych owocach. Stanowi bogate źródło substan-
cji odżywczych, witamin i minerałów. Elektrolity w niej zawarte pod wzglę-
dem składu przypominają ludzkie osocze, dlatego płyn ten zyskał ogromną 
popularność jako naturalny izotonik. Dzięki wyjątkowym właściwościom 
sprzyja ona także równowadze chemicznej organizmu, chroni przed cho-
robami, pomaga w walce z rakiem i opóźnia procesy starzenia. Najnowsze 
badania potwierdziły jej lecznicze właściwości i wykazały, że woda kokosowa 
wyrównuje poziom cukru w organizmie, zmniejsza ryzyko wystąpienia cho-
rób serca, poprawia krążenie i obniża ciśnienie krwi. W książce znajdziesz 
przepisy na pyszne, zdrowe napoje. Zasmakuj wody życia!
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Kokosowe przepisy na zdrowie
dr Bruce Fife 
Ta książka jest adresowana nie tylko do miłośników kokosa, ale i do osób 
dbających o zdrowie. W każdym z 450 przepisów Autor dodaje jakiś ele-
ment kokosa. Korzystając z przepisów dr. Fife z łatwością wprowadzisz do 
swojej diety olej kokosowy, który zyskał miano najzdrowszego oleju i jest 
niezwykle ważny dla zdrowia mózgu, poprawy pamięci i gęstości kości. 
Dania z mąką kokosową dostarczą do twojego organizmu dużo błonnika. 
Wpłynie to na uregulowanie procesów trawiennych i unormowanie wagi 
ciała. W książce znajdziesz przepisy na dania główne, przystawki, przekąski, 
desery i odżywcze napoje. Wiele z nich zostało w pełni opracowanych 
przez Autora i są dostępne jedynie tutaj. Zwolennicy dań wegetariańskich 
będą również mile zaskoczeni. Gotuj z „Doktorem Kokosem”.

Cud mąki kokosowej
dr Bruce Fife 
Wreszcie pojawiła się na rynku alternatywa dla pszenicy – mąka kokosowa. 
Osoby, które nie mogły do tej pory cieszyć się białą mąką, od dziś mają 
możliwość zasmakować niebiańskich potraw z mąki kokosowej. Diabetycy, 
alergicy i osoby na diecie bezglutenowej wreszcie mogą bez konsekwencji 
delektować się różnego rodzaju potrawami z tej mąki. Poza walorami sma-
kowymi kokos posiada wiele właściwości leczniczych. Błonnik kokosowy 
skutecznie reguluje poziom cukru i insuliny we krwi. Jeżeli chcesz chronić 
swoje serce przed różnymi chorobami, twoja dieta powinna obfitować 
w błonnik, który chroni przed zawałami serca i wylewami. Wypróbuj prze-
pisy z mąką kokosową, a poczujesz różnicę w smaku i samopoczuciu. Ta 
książka odmieni nie tylko Twoją kuchnię, ale i zdrowie!
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Płukanie ust olejem
dr Bruce Fife 
Płukanie ust olejem pozwala uniknąć poważnych dolegliwości. Olej elimi-
nuje bakterie, grzyby i zmiany próchnicze, będące przyczyną powstawania 
chorób ogólnoustrojowych. Z książki nie tylko dowiesz się, jak wykorzy-
stać jego zbawienne działanie, ale również poznasz sposoby uniknięcia 
zagrożeń czyhających podczas... wizyty u dentysty. Dzięki tej wywodzącej 
się z Ajurwedy metodzie, pozbędziesz się ze swojego ciała metali ciężkich 
i innych szkodliwych związków. Autor odpowiada również na najpopular-
niejsze pytania dotyczące tego panaceum. Korzystając z naukowych odkryć 
wyjaśnia, jak olej wpływa na zdrowie ust, zębów, dziąseł i całego ciała. 
Dzięki tej książce dokonasz detoksykacji całego organizmu i zapewnisz 
sobie zdrowie na lata. Piękny uśmiech – zdrowe ciało!

Kryzys ozdrowieńczy
dr Bruce Fife 
Kryzys ozdrowieńczy jest integralną częścią każdej terapii naturalnej. Za-
zwyczaj występuje na początku kuracji i trwa kilka dni. Polega na zaostrze-
niu objawów choroby w czasie, gdy organizm zwalczając jej przyczynę 
pozbywa się zbędnych substancji. Dzięki tej książce poznasz jego przyczyny, 
rozpoznasz go i nauczysz się działać, gdy do niego dojdzie. Autor pomoże Ci 
w zrozumieniu tego fenomenu, a także udzieli informacji jak czerpać korzy-
ści ze stosowania dowolnej metody leczenia. Wsłuchując się w swoje ciało 
i dostosowując się do przekazywanych przez nie wskazówek sprawisz, że 
proces leczenia organizmu przebiegnie szybciej i łagodniej. Potrzebuje on 
czasu, żeby samodzielnie się naprawić i zacząć funkcjonować poprawnie. 
Od kryzysu do zdrowia.
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Kokos – naturalny antybiotyk
dr Bruce Fife
W niniejszej książce Autor przedstawia zalety orzecha kokosowego. Przybliża 
liczne działania na nasz organizm oleju, mąki, mleczka i wody kokosowej, 
a w szczególności skupia się na ich wyjątkowych właściwościach leczniczych. 
Kokos jest odżywczym pokarmem, a także działa jak antybiotyk i środek 
regulujący prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Przywraca naturalną 
równowagę tkanek i dostarcza energii. Wspomaga również przyswajanie 
witamin oraz minerałów. Jednocześnie chroni organizm przed infekcjami 
wywoływanymi przez wirusy, bakterie, drożdże, grzyby, pierwotniaki i owa-
dy. Badania potwierdzają, że jest antybiotykiem, którego zakres działania 
przewyższa inne środki zwalczające czynniki chorobotwórcze, a przy tym nie 
ma szkodliwych skutków ubocznych. Kokosowe panaceum.
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Kombucha – cudowny grzyb herbaciany
o leczniczych właściwościach
Günther W. Frank 
Kombucha zwana grzybem herbacianym to pradawny środek leczniczy. 
Obecnie przeżywa swój renesans, a jej właściwości zdrowotne są doceniane 
na całym świecie, również przez gwiazdy z Hollywood. Dzięki tej publikacji 
teraz i Ty możesz sam przygotować z niego uzdrawiającą herbatkę i cieszyć 
się jej smakiem oraz rewelacyjnym działaniem. Ten orzeźwiający napój 
otrzymywany jest poprzez przefermentowanie herbaty z cukrem za pomocą 
„grzyba” kombuchy w symbiozie kolonii bakterii i drożdży. Eliksir ten jest nie 
tylko smaczny, ale posiada również szereg leczniczych właściwości. Skutecznie 
wspomaga leczenie raka, wzmacnia system odpornościowy, a także poprawia 
pracę wątroby i trzustki. Kombucha – nowe źródło wiecznej młodości.
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Mumio 
Wolfgang Windmann 
Mumio, specyfik znany od 3000 lat, jest najpotężniejszym spośród znanych 
leczniczych biostymulatorów. Z tej książki dowiesz się, jak można stosować 
mumio w celu wyeliminowania schorzeń żołądka, układu oddechowego 
i jelit. Autor wyjaśnia, jak wpływa ono na stan kości, wspomaga gojenie się 
ich złamań, zwiększa potencję, likwiduje osteoporozę i hemoroidy. Sporo 
miejsca poświęcono również zastosowaniu zewnętrznemu mumio. Autor 
rozprawia się z mitami dotyczącymi mumio oraz wyjaśnia pochodzenie 
tego specyfiku, proces jego pozyskiwania i oczyszczania. Podaje dokładny 
skład chemiczny mumio i odpowiada na pytanie, dlaczego ma ono tak dużą 
skuteczność. Instruuje również, jak samodzielnie przygotować z niego opty-
malny lek. Mumio – pradawne panaceum na współczesne choroby.

Reishi – król grzybów leczniczych 
Frank-Daniel Schulten 
Reishi wzmacnia układ odpornościowy, eliminuje alergie, choroby au-
toimmunologiczne i zmiany nowotworowe. Wykazuje dużą skuteczność 
przy chorobach serca i układu krwionośnego oraz nadciśnieniu. Oczyszcza 
wątrobę i jest pomocny przy schorzeniach układu oddechowego, w tym 
astmie. Redukuje wrzody żołądka i dwunastnicy oraz inne choroby układu 
trawiennego. Można z niego korzystać, by pozbyć się cukrzycy, reumaty-
zmu, chorób kości oraz stawów. Grzyb ten nie bez powodu nazywany jest 
cesarskim afrodyzjakiem, a ponadto pomaga w redukcji stresu i wspomaga 
medytację. Można go stosować również u zwierząt domowych. Dowiedz się, 
jak przygotowywać mieszanki herbat z Reishi oraz poznaj inne sposoby jego 
wykorzystania. Przed Tobą prawdziwy król uzdrawiania.
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Sól
dr Iwan Nieumywakin 
W każdym domu jest sól. To najpopularniejsza przyprawa i środek konser-
wujący na świecie stosowany przez ludzkość od tysięcy lat. Jest niezbędna 
do prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu. Autor książki, znany 
rosyjski lekarz i naturopata - Iwan Nieumywakin - stworzył kompleksowy 
poradnik o soli, w którym szczegółowo opisuje różne jej rodzaje. Głównie 
skupia się na wykorzystaniu leczniczych właściwości soli. Autor prezentuje 
zasady jej stosowania w codziennej diecie i tym samym rozwiewa wszelkie 
kontrowersje, które powstały w ostatnich latach. Proponuje wiele terapii 
solnych, które są pomocne w odzyskaniu pełni zdrowia. Poznasz przepisy 
z jej zastosowaniem, oparte na nowoczesnych technikach terapeutycznych 
medycyny konwencjonalnej. Cała prawda o soli!
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Soda – lecznicze właściwości
dr Mark Sircus 
Ta książka dotyczy najtańszego, najbezpieczniejszego i prawdopodobnie 
najskuteczniejszego leku na świecie. Możesz go znać jako wodorowę-
glan sodu, sodę oczyszczoną czy bikarbonat. Soda jest dziś lekarstwem 
o światowej renomie, stosowanym codziennie na szpitalnych oddziałach 
ratunkowych. Autor, lekarz, opisuje lecznicze działanie tego środka, które 
do tej pory owiane było tajemnicą. Udowadnia, że reguluje on mechanizmy 
fizjologiczne i rozszerza naczynia krwionośne. Hamuje rozwój nowotworów 
tworząc alkaliczne środowisko, w którym przechodzą one w stan uśpienia, 
a przy pH powyżej 8 są eliminowane z organizmu. Pełni funkcję silnego 
środka przeciwgrzybicznego oraz blokuje rozwój bakterii i wirusów. Uniwer-
salny środek na wiele dolegliwości, który zawsze masz pod ręką.

Lecznicza woda
dr Dina Aschbach 
Autorka przez 18 lat prowadziła badania wody jonizowanej i udowodniła, że 
posiada ona cały szereg właściwości, które sprzyjają leczeniu wielu chorób. 
Ponieważ bierze ona udział w każdym procesie zachodzącym w organi-
zmie, jej jakość znacząco wpływa również na długość naszego życia. Woda 
martwa zabija bakterie, wirusy, florę grzybiczą, działa przeciwzapalnie, 
antyalergicznie i przeciwobrzękowo. Woda żywa ma właściwości immu-
nostymulujące, przeciwutleniające i przyspiesza gojenie tkanek. Dzięki tej 
książce poznasz efektywną metodę leczenia przy pomocy wody i dodatków 
mineralnych. Dotyczą one eliminowania takich chorób jak cukrzyca typu 
1 i 2, nowotwory, nadciśnienie, chroniczne zapalenia i marskość wątroby, 
zapalenie żołądka z nadkwasotą czy zgaga. Pij wodę i żyj długo!
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DMSO naturalny środek przeciwzapalny 
i przeciwbólowy
dr Hartmut P. A. Fischer 
DMSO (dimetylosulfotlenek) jest naturalnym produktem pozyskiwanym 
z drewna. W licznych badaniach wykazał on dużą ilość leczniczych oddzia-
ływań na ludzki i zwierzęcy organizm. Może wchłaniać się przez skórę, być 
spożywany jako mieszanka do picia lub podawany w formie zastrzyków. 
Zwalcza silne bóle oraz łagodzi codzienne dolegliwości. Z powodzeniem 
może być stosowany przez całą rodzinę, ponieważ jest wolny od skutków 
ubocznych. DMSO hamuje stany zapalne, działa bakteriobójczo, zwalcza 
grzyby i wirusy, wspomaga system immunologiczny. Od dawna jest stoso-
wany przez wojskowych i sportowców przy różnego rodzaju kontuzjach. 
Teraz jest dostępny dla każdego. DMSO – Twój sposób na zdrowie.

MMS – mineralne panaceum
dr Antje Oswald 
MMS (Miracle Mineral Supplement, chloryn sodu) to mineralna substancja, 
która posiada właściwości przeciwbakteryjne i zdolność zwalczania wielu 
chorób. W dużym stopniu wpływa na regenerację systemu immunologicz-
nego i wzmacnia organizm tak, aby samodzielnie zdołał je pokonać. W Afryce 
środek ten uratował około 75 000 osób chorych na malarię. Wykazuje uzdra-
wiające właściwości również w przypadku nowotworów, AIDS, wszystkich 
typów żółtaczki, cukrzycy, miażdżycy, każdego rodzaju grypy czy paradontozy. 
Jest też skuteczny przy wszelkiego rodzaju dolegliwościach skórnych, takich 
jak ropnie, opryszczka, kurzajki czy egzema, zwłaszcza, że można go stosować 
zewnętrznie. Wstęp do książki napisał odkrywca i propagator MMS, dr Jim V. 
Humble. MMS – skuteczny środek w leczeniu wielu chorób.
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Masaż – uzdrawiający dotyk
Łucja Legun 
Ten bogato ilustrowany i napisany przystępnym językiem podręcznik masażu 
jest doskonały zarówno dla laików, jak i profesjonalistów. Autorka opisuje 
pozytywny wpływ głaskania, rozcierania, ugniatania, oklepywania i wywoły-
wania wibracji. Zamieściła również opisy meridianów, układu limfatycznego 
i czucia somatycznego. Teraz możesz poznać wpływ masażu na skórę, układy 
krążenia i nerwowy oraz narządy zmysłów. Zdobytą wiedzę będziesz mógł 
z łatwością wykorzystać stosując opisany w publikacji masaż limfatyczny po-
szczególnych części ciała czy masaż Shiatsu. Znajdziesz tu cenne wskazówki 
z zakresu refleksoterapii i odmładzającego masażu twarzy. Dowiesz się też, 
jak włączyć do masaży aromaterapię i poznasz charakterystykę przydatnych 
olejków eterycznych. Wybierz masaż dla siebie.
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Złoto koloidalne
Brigitte Hamann 
Złoto od tysięcy lat było stosowane w medycynie chińskiej, tybetańskiej 
i ajurwedyjskiej. Dzięki tej książce i Ty będziesz mógł wykorzystać pradawną 
mądrość, która znajduje zastosowanie we współczesnej medycynie w zwal-
czaniu wielu problemów zdrowotnych, zarówno ciała jak i umysłu. Autorka 
opisuje sposoby stosowania złota na różnego rodzaju dolegliwości. Wyko-
rzystując je zyskasz więcej energii i będziesz bardziej wydajny. Wpływa ono 
również na poprawę pracy serca, pobudza krążenie, wspomaga trawienie 
i wzmacnia układ odpornościowy. Poprawia pamięć, działa uspokajająco 
i obniża poziom stresu. Zwalcza bakterie i wirusy, jest pomocne przy aler-
giach, cukrzycy, a nawet wspiera odchudzanie. Poznasz również terapie 
złotem na różne typy nowotworów. Zdrowie jest bezcenne.
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Olej magnezowy
Brigitte Hamann 
Magnez bierze udział w przebiegu wszystkich procesów zachodzących w or-
ganizmie i jest kluczem do zdrowia. Z kolei najlepszym sposobem na jego 
przyswojenie jest olej magnezowy, który przenikając przez skórę, bezpo-
średnio dociera do tych części organizmu, które potrzebują go najbardziej. 
Autorka podaje przepis na samodzielne przygotowanie oleju magnezowego 
oraz szczegółowo opisuje jego zastosowanie i dawkowanie na wiele dole-
gliwości. Dowiesz się jak chronić swoje serce i naczynia krwionośne oraz 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału czy udaru. Znajdziesz również proste 
metody na rozluźnienie mięśni, obniżenie poziomu stresu, poprawienie ja-
kości snu i wzmocnienie kości. W prosty sposób zdołasz wyostrzyć pamięć 
i koncentrację. Wybierz naturę zamiast tabletek.

Aktywny zeolit – klinoptylolit
Werner Kühni 
Klinoptylolit to wulkaniczny minerał zaliczany do grupy zeolitów, który 
jest z powodzeniem stosowany w medycynie. Ma działanie odtruwające 
i oczyszczające. Wpływa na procesy immunologiczne i enzymatyczne. 
Coraz częściej jest wykorzystywany przy różnego rodzaju nowotworach 
oraz łagodzi skutki uboczne chemioterapii. Posiada ogromną siłę absorpcji 
metali ciężkich, toksyn, szkodliwego promieniowania oraz wolnych rodni-
ków. Usuwa zatem z organizmu te elementy, które stanowią największe 
zagrożenie dla naszego zdrowia. Pomaga w chorobach dla których istnieje 
niewiele możliwości terapii jak borelioza, choroby autoimmunologiczne, 
stany bólowe, trudno poddające się leczeniu choroby skórne, zwłaszcza 
atopowe zapalenie skóry i łuszczyca. Jeden minerał na wiele dolegliwości.
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Żywność probiotyczna
Donna Schwenk 
Autorka ujawnia związek pomiędzy pozbawioną równowagi florą jelitową 
i dolegliwościami takimi jak nadciśnienie, alergie, depresja, autyzm, zespół 
jelita drażliwego i wiele innych. Instruuje, jak się ich pozbyć spożywając pro-
biotyczne produkty – kefir, kombuchę i kiszone warzywa. Stosując opracowany 
przez nią program żywieniowy możesz zalać swój organizm miliardami poży-
tecznych bakterii, które zneutralizują chemiczne związki w ciele i pozwolą mu 
uzdrowić się w naturalny sposób. Znajdziesz tu ponad 100 przepisów na proste 
i smaczne potrawy zawierające probiotyczną żywność, od koktajli po desery. 
Poznasz również przydatne informacje dotyczące korzystnych właściwości 
prebiotyków takich jak jabłka, brokuły, cebula czy miód. Naturalna żywność 
gwarancją zdrowia!

Program przywracania równowagi jelitowej
Brenda Watson, Jamey Jones, dr Leonard Smith 
Certyfikowana konsultantka dietetyczna i ekspertka od zdrowia układu pokar-
mowego, Brenda Watson, dzieli się swoim odkryciem dotyczącym istnienia 
mało znanego powiązania między przybieraniem na wadze, a nierównowagą 
bakteryjną w jelitach. Nazywa to czynnikiem jelitowym. Wyjaśnia działanie 
układu pokarmowego i podaje instrukcje, dzięki którym zdołasz osiągnąć zdro-
wy ekosystem bakteryjny. Zmniejszy się Twoje łaknienie, a organizm będzie 
wchłaniał mniej kalorii z pożywienia i odkładał mniejsze ilości tłuszczu. Poznasz 
również znaczenie probiotyków w zapobieganiu wahaniom nastroju. W tej 
książce znajdziesz łatwy do wdrożenia 14-dniowy plan odżywiania, wiele prze-
pisów kulinarnych, które pomogą Ci osiągnąć i utrzymać równowagę jelitową. 
Zdrowe jelita, zdrowe ciało.

Zdrowe jelita, zdrowe życie
Joachim Bernd Vollmer 
Doświadczony lekarz opisuje metody, dzięki którym zdołasz przywrócić pra-
widłową pracę jelit i uregulować procesy trawienne. Analizuje dawne i współ-
czesne techniki, takie jak głodówki, lewatywy czy suplementacja. Poznasz 
skuteczne sposoby na pozbycie się zaparć i infekcji grzybiczych. Odciążysz 
układ odpornościowy oraz wzmocnisz mięśnie i stawy. Poprawisz wzrok, 
a Twoja skóra stanie się czysta i młodsza. Znacznie zredukuje się potliwość 
i zniknie związany z nią zapach. Zmniejszą się lub całkowicie ustąpią bóle 
stawów. Poprawi się praca mózgu, a stany depresyjne ulegną osłabieniu albo 
w ogóle przestaną się pojawiać. Wzrośnie tempo procesów metabolicznych 
i zgubisz zbędne kilogramy oraz odzyskasz motywację i energię do działania. 
Jelita kluczem do zdrowia.

Cena: 39,30 zł
Format A5, 324 s.
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Uzdrawianie żywnością
prof. dr Florian Überall, dr Andrea Überall 
Autorzy, opierając się na tybetańskiej nauce o harmonii, obalają najczęstsze 
mity żywieniowe. Dzięki nim dowiesz się, czemu człowiek nie jest wszyst-
kożerny, a margaryna wcale nie jest lepsza od masła. Zaczniesz rozróżniać 
typy ludzi według ich potrzeb oraz żywność odpowiednią dla poszczegól-
nych grup. Nauczysz się dbać o jelita i zapewnisz im zdrowie na długie lata. 
Dowiesz się, dlaczego osoby urodzone przez cesarskie cięcie mają z nimi 
problem i w jaki sposób może pomóc olej z czarnuszki. Uzyskasz zupełnie 
nowe spojrzenie na miażdżycę, wypalenie zawodowe, otyłość i uzależnienie 
od słodyczy. Dzięki wykorzystaniu medycyny żywieniowej pozbędziesz się 
powyższych dolegliwości, jak i  raka, chorób skóry i schorzeń umysłowych. 
Jedz na zdrowie.

Cena: 39,30 zł
Format A5, 200 s.

ISBN 978-83-65404-56-5

Jedz prawdziwe jedzenie
Julie Montagu 
Dzięki tej książce powrócisz do korzeni i dokonasz pozytywnych wyborów 
żywieniowych. Pozwolą Ci one zwiększyć spożycie pięciu grup żywności, 
które są najważniejsze dla utrzymania zdrowego mózgu i ciała. Dowiesz się 
jak wprowadzić do codziennej diety komosę ryżową, kaszę jaglaną, brązowy 
ryż oraz kaszę gryczaną, które odżywią Twój organizm. Nauczysz się stoso-
wać zdrowe tłuszcze czyli oliwę z oliwek, olej kokosowy oraz olej lniany aby 
zyskać więcej energii. Uzupełnisz dietę o jagody goji, nasiona chia, spiru-
linę, które należą do superżywności. Cukier zastąpisz zdrowym miodem, 
syropem ryżowym czy klonowym lub cukrem daktylowym. Znajdziesz też 
przepisy na potrawy, które uwzględniają zdrowe produkty w codziennej 
diecie. Zdrowie i energia bez liczenia kalorii. 

Cena: 39,30 zł
Format A5, 256 s.
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Żywność funkcjonalna
Thorsten Weiss, Jenny Bor 
Autorzy opisują ponad pięćdziesiąt najzdrowszych i uznawanych za życiodaj-
ne owoców, warzyw, ziół, korzeni, nasion, grzybów z całego świata. Podają 
też pełną charakterystykę ich właściwości prozdrowotnych. Na przykład 
pokrzywa ma silnie odtruwające działanie i oczyszcza organizm, natomiast 
rumianek działa rozkurczowo i łagodzi stres. Siemię lniane zmniejsza zagro-
żenie chorobami serca i naczyń krwionośnych. Awokado efektywnie spala 
tłuszcz i utrzymuje prawidłowy poziom insuliny. Przy każdym produkcie znaj-
dziesz prosty przepis na deser, koktajl czy pastę. Wypróbuj je, a z łatwością 
odbudujesz system obronny organizmu, Twoja skóra będzie promieniała, 
a ciało pozostanie młode. Będziesz potrzebował mniej snu i oczyścisz umysł. 
Poznaj najbardziej wartościową żywność z natury.

ISBN 978-83-64278-74-7
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8 kroków do pozbycia się bólu pleców
Esther Gokhale, Susan Adams
W tej książce znajdziesz autorską technikę pozbycia się bólu pleców, szyi, 
ramion czy stawów. Odzyskasz naturalną postawę i na nowo nauczysz się 
prawidłowo stać, chodzić, siedzieć i spać. Poznasz rewolucyjne techniki roz-
luźniania kręgosłupa, które poprawiają krążenie krwi, a także wzmacniają 
mięśnie. Możesz je stosować w czasie pracy przy komputerze, oglądając tele-
wizję, prowadząc samochód, a nawet śpiąc. W poszukiwaniu źródła przyczyn 
bólu pleców Autorka podróżowała do takich miejsc na świecie, gdzie takie 
dolegliwości pozostają zupełnie nieznane. Odkryła tam starożytną sztukę 
dbania o ciało, która zapobiega powstawaniu bólu. Swoje obserwacje zebra-
ła w kompletny przewodnik, w którym prezentuje 8 lekcji, z których nauczysz 
swoje ciało zdrowej postawy. Uwolnij się od bólu pleców.

Cena: 59,50 zł
Format A5, 256 s.

ISBN 978-83-64278-29-7

Wylecz artretyzm 
dr Bruce Fife 
Schorzenia stawów dotykają miliony ludzi na całym świecie. Przybierają for-
mę typowego artretyzmu, fibromialgii, reumatoidalnego zapalenia stawów 
oraz podagry. Są podstępne, bo przez wiele lat rozwijają się, nie dając żadnych 
objawów. Jak zapobiec i nie doprowadzić do problemów ze stawami doradza 
dr Fife – dietetyk, autor ponad 20 książek poświęconych zdrowiu i odżywia-
niu. W tej publikacji znajdziesz szereg informacji, dzięki którym wyleczysz się 
z typowych objawów artretyzmu, wzmocnisz i odbudujesz uszkodzone sta-
wy oraz doświadczysz wyraźnej poprawy stanu zdrowia. Autor przedstawia 
program 7 kroków do pokonania dolegliwości artretycznych, który przynosi 
wyraźną ulgę. Szczegółowo opisuje czynności, aby efekty były widoczne i od-
czuwalne. Czas zadbać o swoje stawy. 

Cena: 34,30 zł
Format A5, 248 s.
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Zdrowe kości
Lara Pizzorno 
Co czwarta kobieta po pięćdziesiątym roku życia ma objawy osteoporozy. 
Choroba ta nie omija również mężczyzn. Autorka miała problemy z kośćmi, 
a teraz cieszy się wspaniałym zdrowiem i dzieli się z Tobą swoim doświad-
czeniem. Książka ta jest wynikiem jej wieloletnich badań nad przyczynami 
powstawania oraz sposobami leczenia tej choroby. Osteoporozę może po-
wodować niedobór witamin, minerałów oraz zła gospodarka hormonalna. 
Z książki dowiesz się czego potrzebują Twoje kości, aby były mocne. Autorka 
prezentuje prosty program żywieniowy, który jest ułożony tak, aby każdy 
mógł go przystosować do własnych potrzeb. Poznasz zasady bioidentycznej 
hormonalnej terapii zastępczej odbudowującej kości oraz szczegółowy pro-
gram ćwiczeń. Wygraj z osteoporozą!

Cena: 39,30 zł
Format A5, 408 s.

ISBN 978-83-64278-08-2



www.wydawnictwovital.pl    tel./fax 85 654 78 06 35

Refleksologia w praktyce
Holly Tse 
Teraz i Ty, podobnie jak mistrzowie potężnych praktyk Wschodu na prze-
strzeni tysięcy lat, możesz czerpać z dobrodziejstw chińskiej refleksologii. 
Ta pradawna sztuka leczniczego masażu stóp pozwala usprawnić przepływ 
uniwersalnej leczniczej energii i przywrócić Twoje ciało do stanu idealnej 
równowagi. Zyskasz zdrowie, długowieczność i wewnętrzną harmonię. 
Dowiesz się, jak samodzielnie przeprowadzać oczyszczanie organizmu 
i ładować swoje wewnętrzne akumulatory. Poznasz również sztukę wła-
ściwego odżywiania oraz wprowadzisz równowagę ciała i umysłu. Zyskasz 
siłę niezbędną do wprowadzenia zmian w życiu i błyskotliwego wyrażania 
własnej osoby. Odnajdziesz swoje powołanie i połączysz się z Duszą Smoka. 
A to dopiero początek… Refleksologia – Twoja droga do równowagi.

Cena: 44,40 zł
Format A5, 200 s.

ISBN 978-83-65404-34-3

Przewodnik tapingu dla każdego
John Langendoen, Karin Sertel 
Taping to praktyczna metoda leczenia, całkowicie wolna od skutków ubocz-
nych. Polega ona na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami 
o specjalnej strukturze. Dzięki tej książce zapoznasz się z 80 sposobami pla-
strowania na 160 dolegliwości. Wszystkie są objaśnione krok po kroku i zwi-
zualizowane za pomocą fotografii. Dowiesz się wszystkiego, aby móc pewnie 
i skutecznie stosować taping na sobie i innych. Plastry można wykorzystać 
przy skręconej kostce, dolegliwościach menstruacyjnych, rwie kulszowej czy 
łokciu tenisisty. Dodatkowo znajdziesz opis i zastosowanie małych kratko-
wanych i magnetycznych plastrów. Można też łączyć małe i zwykłe plastry, 
np. w przypadku bólu głowy, zapalenia zatok przynosowych, skurczy mięśni 
czy dolegliwościach bioder. Plastry zdrowia na każdy ból.

Cena: 69,60 zł
Format B5, 268 s.
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Samodzielne usuwanie bólu
Jacek Skarbek 
Autor od lat zajmuje się terapią dolegliwości bólowych stosując manual-
ne metody. W tej książce wyjaśnia czym jest ból, podaje jego genezę oraz 
opisuje proste ćwiczenia pomocne w odzyskaniu pełni zdrowia. Podkreśla 
wagę powięzi, które tworzą w naszym ciele sieć połączeń. Dzięki olbrzymiej 
gęstości receptorów, stanowią one największy organ zmysłu. Biorą również 
udział w procesach odczuwania bólu. Poznasz technikę łagodzenia bólu 
głowy, najczęstszej dolegliwości na jaką uskarżają się ludzie. Aby się go po-
zbyć w 90% przypadków wystarczy wykonać ćwiczenia rozluźniające kark. 
Nauczysz się również skutecznych metod na wypadający dysk, rwę kulszową 
czy bóle stawów. Pozbędziesz się blokad w stawie krzyżowo-biodrowym, 
kręgosłupie i kolanach. Pokonaj ból bez tabletek i zabiegów.

ISBN 978-83-65404-47-3
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Hatha Joga
Martin Kirk, Brooke Boon, Daniel DiTuro 
Hatha joga jest jedną z najpopularniejszych form jogi praktykowanej na 
Zachodzie. Bazuje głównie na pozycjach ciała zwanych asanami, procesach 
oczyszczających oraz kontroli oddechu (pranajama). Niezwykle korzystnie 
wpływa na giętkość i elastyczność całego ciała, wzrost wytrzymałości 
fizycznej, odprężenie mięśni, normowanie pracy serca, układu krążenia 
i nerwowego. Na poziomie duchowym natomiast pozwala osiągnąć 
koncentrację i spokój umysłu. Poradnik zawiera 650 kolorowych zdjęć, 
przedstawiających 77 standardowych pozycji hatha jogi. Każda z nich jest 
zaprezentowana od początku do końca, z opisem pozwalającym osiągnąć 
odpowiednie ustawienie i oddychanie, które umożliwia ich bezpieczne 
wykonanie. Hatha joga – źródło zdrowia i harmonii.

Cena: 49,90 zł
Format B5, 256 s.
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Yin Joga
Bernie Clark 
Yin joga jest spokojną, bardzo odprężającą praktyką dla wszystkich. Jest 
idealna dla osób z kontuzjami, bólami kolan, ramion czy szyi. Koncentru-
je się na stawach, ścięgnach, więzadłach oraz tkance łącznej. W książce 
odnajdziesz fizyczne korzyści płynące z ćwiczeń yin jogi oraz wyjaśnienie 
sposobów, w jakie ona może Ci pomóc energetycznie, emocjonalnie i umy-
słowo. Asany przedstawione są w przystępny sposób, co pozwala na pełne 
ich doświadczanie i bezpieczne wykonywanie. Regularna praktyka tej formy 
jogi poprawia nie tylko zdrowie, ale także wzmacnia ciało i co najważniejsze, 
poszerza zakres wykonywanych ruchów. Pozwala na lepsze poznanie siebie, 
zmniejszenie poziomu stresu, rozluźnienie, a także poprawę trawienia i pra-
cy serca. Spokojny trening – zrelaksowane ciało.

Joga
Melanie Klein, Anna Guest-Jelley 
W tej unikalnej publikacji dwadzieścia pięć osób omawia związek jogi z wi-
zerunkiem ciała. Wśród nich jest piosenkarka Alanis Morissette, sławna 
instruktorka jogi Seane Corn oraz autorka bestsellerów New York Timesa, 
doktor Sara Gottfried. Poprzez ich inspirujące historie osobiste, Ty również 
odkryjesz, że joga wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również na sto-
sunek do siebie samego. Dzięki tej publikacji będziesz w stanie wyzbyć się 
kompleksów czy negatywnych przekonań, jakie nieświadomie wpojono Ci 
jeszcze w dzieciństwie. Tworzy ona kolekcję różnych głosów, które podej-
mują tematy związane z całym spektrum ludzkich doświadczeń, od kultury 
i mediów po płeć i seksualność. Tym samym pomoże Ci odbudowywać więzi 
ze swoim ciałem i życiem. Odkryj w sobie piękno!
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Naturalna Pani Domu
Karyn Siegel-Maier
Sprzątanie to czynność, którą niewiele osób lubi. Autorka przekonuje jed-
nak, że nie musi tak być. Możesz wykorzystać właściwości popularnych 
produktów, takich jak soda oczyszczona, sól czy ocet, do usuwania plam 
i czyszczenia. Łącząc je z ziołami, a także z olejkami eterycznymi, wzmoc-
nisz ich właściwości i dodatkowo uzyskasz przyjemny, naturalny zapach. 
Niektóre zioła mają także działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze. 
Autorka podaje 150 sposobów na łatwe sprzątanie. Dzięki jej radom wy-
czyścisz lampy, odświeżysz dywany, a Twoje meble nabiorą blasku. Poznasz 
naturalne sposoby na usuwanie plam i pranie ubrań z różnego rodzaju 
tkanin. Samodzielnie wykonasz ekologiczne środki czystości dzięki czemu 
zaoszczędzisz czas i pieniądze. Czysty dom w zgodzie z naturą.

Masaż tantryczny
Kalashatra Govinda
Masaż tantryczny wyróżnia zmysłowość dotyku i postawa medytacyjna. To 
tajemnica stymulacji czakr oraz innych obszarów energetycznych, wzma-
gających siły witalne i rozniecających pożądanie seksualne. Ta książka za-
wiera estetycznie wykonane fotografie obrazujące krok po kroku proste 
metody masowania. Obok szczegółowego opisu masażu tantrycznego 
znajdziesz tu również praktyczne porady, dzięki którym poznasz fantazyj-
ne sposoby na zapewnienie swobodnego przepływu energii w związku. 
Odkryjesz również zmysłowe olejki w służbie miłości oraz okiełznasz pięć 
stopni dotyku tantrycznego. To poręczny poradnik dla wszystkich par, które 
pragną poznać nowy wymiar zmysłowej pieszczoty, pogłębić swoją relację 
miłosną i pełniej ją przeżywać. Magiczny seks – cudowny związek.

ISBN 978-83-64278-48-8
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Zielone kosmetyki
Gabriela Nedoma 
Kosmetyki naturalne są bezpieczne dla skóry, gdyż pozbawione są szkodli-
wych substancji chemicznych, konserwantów i sztucznych barwników. Ich 
samodzielne przygotowanie jest tanie, proste i zdrowe, a produkty do nich, 
dostępne niemal w każdej kuchni. Czas poznać naturalne alternatywy dla 
dezodorantów zawierających aluminium, kremów z parabenami, czy pro-
duktów testowanych na zwierzętach. Poradnik zawiera ponad 130 przepi-
sów wraz z kolorowymi ilustracjami na kosmetyki pielęgnujące ciało „od stóp 
do głów”. Są w nim zawarte instrukcje wykonania krok po kroku kremów, 
maści, musów do skóry, dezodorantów, szamponów, środków do pielęgna-
cji zębów, jak również kosmetyków do depilacji, opalania, dla niemowląt, 
i wiele innych. Twoje ciało kocha wszystko co naturalne.

ISBN 978-83-65404-16-9
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3 proste kroki do zdrowia i długowieczności
Tom Rath
Bestsellerowy autor New York Timesa w tej książce dzieli się z Tobą naj-
bardziej praktycznymi metodami zwiększenia szans na dłuższe, zdrowsze 
i bardziej satysfakcjonujące życie. Bazując na licznych badaniach nauko-
wych podsumowuje trzy główne aspekty naszego funkcjonowania czyli 
jedzenie, poruszanie się i sen. Spożywanie odpowiednich pokarmów do-
starcza energii do ćwiczeń i poprawia jakość snu. Z kolei noc twardego snu 
sprawia, że bardziej prawdopodobne jest to, że następnego dnia będziesz 
odżywiać się zdrowo. Dzięki tej książce pozbędziesz się trapiących Cię cho-
rób i ustrzeżesz się przed nowymi dolegliwościami. Bez względu na swój 
wiek, już teraz możesz podjąć odpowiednie kroki, aby cieszyć się zdrowiem 
przez długie lata. Dziś decydujesz jak będziesz się czuł jutro.
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Efekt placebo
dr Joe Dispenza 
Książka wyjaśnia efekt placebo łącząc najnowsze odkrycia w dziedzinie 
neurobiologii, biologii, psychologii, hipnozy, warunkowania behawioral-
nego oraz fizyki kwantowej. Autor przytacza wiele udokumentowanych 
historii pacjentów, którym dzięki temu zjawisku udało się cofnąć dolegli-
wości serca, depresję, zapalenie stawów czy objawy choroby Parkinsona. 
Opisuje również odwrotne przypadki, w których chorzy pogorszyli swój 
stan zdrowia, a nawet doprowadzili do własnej śmierci z powodu wiary 
w ciężką chorobę. Znajdziesz tu instrukcję przeprowadzenia medytacji 
zmiany przekonań i percepcji, które nas ograniczają, dzięki czemu będziesz 
w stanie samodzielnie wykorzystać potencjał kryjący się za efektem place-
bo. Jest to pierwszy krok do samoleczenia. Poznaj moc placebo!

Księga zdrowia mózgu
dr David Perlmutter, Carol Colman 
Dwoje bestsellerowych Autorów New York Timesa wyjaśniają, dlaczego 
codzienne problemy z pamięcią – zapodziewanie kluczyków do samocho-
du, zapominanie imion, utrata koncentracji – są sygnałami ostrzegającymi 
o obciążeniu mózgu i proponuje prosty program rozwiązania tych proble-
mów. Z książki dowiesz się, jak stworzyć zdrowszy mózg dzięki odpowied-
niemu odżywianiu, zmianie stylu życia i gimnastyce mózgu. Nauczysz się 
także unikać neurotoksyn ukrytych w Twojej domowej apteczce, środkach 
czystości i jedzeniu. Za pomocą rewizji stylu życia, quizów, ćwiczeń uspraw-
niających pracę mózgu i unikalnego programu żywienia oraz suplementacji 
wyeliminujesz uszkodzenia i przywrócisz młodzieńczą bystrość umysłu. 
Zdrowy mózg przez całe życie!
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Jak pokonać Alzheimera, Parkinsona, 
SM i inne choroby neurodegeneracyjne
dr Bruce Fife 
Demencje i inne choroby mózgu nie są częścią normalnego procesu sta-
rzenia. Mózg jest w pełni zdolny do prawidłowego funkcjonowania przez 
całe życie. Książka przedstawia program poparty długoletnimi badaniami 
medycznymi, który okazał się skuteczny w przywracaniu prawidłowych 
funkcji mózgu i ogólnej poprawie stanu zdrowia. Dowiesz się, jak zapo-
biec, a nawet odwrócić objawy choroby Alzheimera, Parkinsona, SM, ALS, 
padaczki, cukrzycy, udaru mózgu i różnych form demencji. Autor opisuje 
przyczyny powstawania tych chorób i udowadnia, że wszystkie można 
wyeliminować poprzez odpowiednią profilaktykę i dietę. Zachowaj młody 
umysł przez całe życie.

Żywność dla mózgu 
dr Neal D. Barnard 
Mózg jest jednym z najważniejszych narządów w organizmie, który ma 
wpływ na wszystkie funkcje życiowe. Jeśli odpowiednio o niego zadbasz 
będziesz mógł cieszyć się sprawnością umysłu, aż do późnego wieku. Dzię-
ki Autorowi tej książki dowiesz się o przełomowym 3-stopniowym planie 
odżywiania, który ujawnia, jakie produkty żywnościowe usprawnią pracę 
Twojego mózgu, a które uchronią go przed chorobami. Ponadto poznasz 
proste ćwiczenia oraz suplementy pozwalające Ci chronić mózg, a także 
wspomóc jego możliwości regeneracyjne, obniżając tym samym ryzyko 
wystąpienia choroby Alzheimera, udaru i innych nieprawidłowości takich 
jak brak energii, zły sen, poirytowanie i nieumiejętność koncentracji. Za-
dbaj o prawidłowe odżywienie mózgu.

Jak naprawić uszkodzony mózg 
dr Norman Doidge 
Jest to pierwsza książka, która w szczegółowy sposób opisuje neuropla-
styczność mózgu, czyli zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych 
połączeń, które służą samonaprawie, odzyskaniu prawidłowych funkcji i po-
prawie pamięci. Neuroplastyczność sprawia, że ludzki mózg posiada swój 
wyjątkowy sposób uzdrawiania. Większość metod opisanych w tej książce 
wykorzystuje energię, łącznie ze światłem, dźwiękiem, wibracją, prądem 
i ruchem. Te formy energii dostarczają naturalnych, nieinwazyjnych metod 
dotarcia do mózgu. Autor podaje metody na pozbycie się przewlekłego bólu 
oraz ćwiczenia na usunięcie skutków zwyrodnienia układu nerwowego. 
Opisuje przypadki uzdrowień po przebyciu m.in. udaru, choroby Parkinsona 
czy stwardnienia rozsianego. Wykorzystaj neuroplastyczność mózgu.
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Piękna na zawsze
Sophie Uliano 
Autorka przedstawia skuteczne rozwiązanie mogące zrewolucjonizować 
sztukę dbania o urodę. Dowiesz się jak wyglądać na wypoczętą i promienną 
bez bolesnych godzin spędzonych w gabinecie chirurga plastycznego czy sto-
sowania szkodliwych kremów bądź balsamów. Poznasz holistyczny program 
obejmujący żywienie, pielęgnację ciała i metody na odzyskanie młodości 
takie jak joga, techniki oddechowe czy detoks. Otrzymasz sprawdzone in-
formacje o komercyjnych i naturalnych produktach do pielęgnacji osobistej. 
Będziesz mogła łatwo i małym kosztem samodzielnie wykonać kosmetyki 
do mycia i pielęgnacji ciała. W książce znajdziesz również wiele przepisów 
kulinarnych na potrawy, które wzmocnią Twój organizm i odbudują skórę od 
środka. Promienna i atrakcyjna każdego dnia.

Cena: 49,40 zł
Format B5, 408 s.

ISBN 978-83-64278-99-0

Dieta hCG 
Anne Hild 
Najwyższy czas ujawnić tajemnicę, którą skrywali sławni i bogaci od ponad 
pięćdziesięciu lat. Sekret ten był znany jedynie nielicznym lekarzom, a me-
todę stosowano tylko w ekskluzywnych prywatnych klinikach. Ta publikacja 
odsłania wszystkie tajemnice cudownej diety hCG i tym samym czyni ją 
metodą dostępną dla każdego. To kuracja odchudzająca wykorzystuje go-
nadotropinę kosmówkową, hormon występujący u kobiet w ciąży. Ponieważ 
jest on dość drogi, w książce znajdziesz informację o dostępnych obecnie na 
rynku tańszych, ale równie skutecznych, alternatywnych środkach, takich jak 
krople homeopatyczne, hormony naturalne czy bioidentyczne. Utrzymasz 
wysoki poziom energii, Twoje ciało będzie jędrne, cellulit zniknie, a skóra 
odzyska dawny blask. Piękne ciało na zawsze.
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Odmładzanie twarzy
Natalia Osminina 
Autorka wyjaśnia działanie wszystkich istniejących na rynku metod upiększa-
jących, pozbawia iluzji i obala stereotypy, a jednocześnie oferuje skuteczną, 
w pełni naturalną, alternatywę. Opracowała własny program masaży, który 
umożliwia samodzielne modelowanie twarzy. Ta nowa wiedza jest niezbędna 
nie tylko dla kobiet zainteresowanych swoim wyglądem, ale także dla więk-
szości profesjonalistów z dziedziny kosmetologii. Stosując przedstawioną 
w książce metodę Revitonika wydłużysz szyję, przywrócisz piękną linię szczęki, 
nadasz odpowiedni kształt podbródka, warg czy oczu. Zlikwidujesz następ-
stwa starzenia się organizmu nie tylko powierzchniowo, ale i biologicznie. 
Piękny wygląd zmieni Twój charakter. Staniesz się silniejsza, pewna siebie 
i bardziej atrakcyjna. Zdrowie i piękno wypisane na twarzy.
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Przywracanie młodości
Jorge Cruise 
Liczni specjaliści twierdzą, że aby wyglądać i czuć się młodziej, musisz zafun-
dować sobie operację albo kupić drogie witaminy czy kremy. Według Autora, 
są oni w błędzie! Dzięki tej książce poznasz przełomową metodę – prawdziwy 
klucz do przeciwdziałania starzeniu się. Jest to dieta polegająca na unikaniu 
ukrytego cukru, a obfitująca w antyoksydanty. Jedynym sekretem przeciw-
działania starzeniu się jest ochrona skierowana od środka na zewnątrz, która 
polega na utrzymywaniu niskiego poziomu insuliny i wysokiego poziomu 
przeciwutleniaczy. Pozwoli Ci ona trzymać się z daleka od produktów pełnych 
słodzików i przetworzonych węglowodanów, co tym samym spowoduje, że 
błyskawiczne się odmłodzisz i przywrócisz witalność swojej skórze. Odkryj 
prawdziwe antidotum na starzenie się.

Wiek to nie wyrok
dr Frank Lipman
Dlaczego z wiekiem przybieramy na wadze, wszystko nas boli, mamy kłopoty 
z pamięcią i jesteśmy ciągle zmęczeni? Nic nie stoi na przeszkodzie, by zacho-
wać witalność, jasność umysłu i szczupłą sylwetkę – pod warunkiem, że za-
dbamy o własne ciało. Autor, ekspert w dziedzinie medycyny integracyjnej, 
obala powszechnie panujące przekonania związane z procesem starzenia 
się i skupia się na skutecznych rozwiązaniach, umożliwiających osiągnięcie 
optymalnego stanu zdrowia. Jego dwutygodniowy Program Regeneracyjny 
zawiera informacje dotyczące insulinooporności i nietolerancji węglowoda-
nów. Znajdziesz również zestaw prostych ćwiczeń i praktyki medytacyjne. 
Porady Autora ułatwią Ci odzyskanie równowagi hormonalnej i funkcjono-
wania układu pokarmowego. Zachowaj młodość w każdym wieku.

Sekrety wiecznie młodych kobiet
dr Christiane Northrup
Bestsellerowa autorka New York Timesa udowadnia, że mamy w sobie 
wszystko, czego potrzebujemy, by starzenie nie wiązało się z pogarszaniem 
się stanu zdrowia, wyglądu i życia seksualnego. W tej książce połączyła ona 
osobiste doświadczenia i ćwiczenia praktyczne z najnowszymi badaniami 
naukowymi. Teraz Ty również zrozumiesz konieczność rezygnacji z prze-
tworzonej żywności, uwolnisz zablokowane emocje i zaakceptujesz swoją 
zmysłowość. Poprzez wyjaśnienie, że stan zdrowia w znacznie większym 
stopniu dyktowany jest przekonaniami aniżeli biologią, doktor North-
rup instruuje, w jaki sposób zachować wysoki standard wszystkich sfer 
codzienności – od zawodowej po intymną. Żyjemy coraz dłużej, a teraz 
pojawiła się szansa na drugą młodość. Na piękno nigdy nie jest za późno.
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Zdrowe oczy
dr Bruce Fife 
Utrata wzroku jest przerażającą perspektywą, szczególnie jeśli uświadomimy 
sobie, że co pięć sekund, jedna osoba na świecie ślepnie. Większość przewle-
kłych chorób narządu wzroku uważa się za nieuleczalne. Nie musi jednak tak 
być. Istnieje bowiem skuteczna metoda, która nie wymaga farmaceutyków, 
operacji ani inwazyjnych zabiegów. Rozwiązaniem jest odpowiednia dieta 
oparta na oleju kokosowym. Ten program żywieniowy może zapobiec, zatrzy-
mać, a nawet cofnąć wiele powszechnych problemów ze wzrokiem, w tym: 
zaćmę, jaskrę, zwyrodnienie plamki żółtej, zespół suchego oka, zapalenie ner-
wu wzrokowego. Stanowi również ogromne wsparcie przy dolegliwościach 
oczu powiązanych z chorobami neurodegeneracyjnymi takimi jak Alzheimer, 
Parkinson, udar czy SM. Pokonaj choroby oczu.

Co mówi Twoja krew
Lothar Ursinus 
Autor, naturopata, opisuje, jak odczytywać laboratoryjne wyniki badań 
krwi, aby postawić diagnozę i zrozumieć pierwsze sygnały nieprawidłowości 
w pracy organizmu, rozpoczynające się stany chorobowe lub poważne odchy-
lenia od normy. Jego celem jest omówienie standardowych wyników badań 
stosując holistyczne postrzeganie zdrowia. Wyjaśnia to w bardzo przejrzysty 
sposób, aby każdy sam mógł je zinterpretować. Podaje również wartościowe 
wskazówki na temat środków i metod terapeutycznych, które można zasto-
sować samodzielnie. W swoich analizach powołuje się na medycynę antro-
pozoficzną, Tradycyjną Medycynę Chińską, zachodnią medycynę naturalną, 
naukową medycynę laboratoryjną, oraz na swoje wieloletnie doświadczenie. 
Samodzielnie zinterpretuj wyniki krwi i odbuduj zdrowie.
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Naturalne metody na zdrowe zęby
Ramiel Nagel 
Największą fobią Polaków jest lęk przed wizytą u dentysty czyli dentofo-
bia. Dzięki tej książce całkowicie się jej pozbędziesz i nauczysz się tak dbać 
o higienę jamy ustnej, aby wizyta u stomatologa była jedynie miłym po-
twierdzeniem tego, że masz zdrowe i mocne zęby. Aby uniknąć lub pozbyć 
się próchnicy najważniejsza jest odpowiednia dieta. Zamienisz pokarmy 
bogate w cukier i skrobię na dobre tłuszcze nasycone i stan zębów ulegnie 
poprawie. Poszerzając swoją wiedzę o zdrowiu zębów i dziąseł dołączysz do 
nieustannie zwiększającego się grona ludzi, którzy sami dbają o reminerali-
zację, potrafią zwalczyć próchnicę i przeciwdziałają powstawaniu ubytków. 
Ta zmiana ku lepszemu zdrowiu jamy ustnej, dokona się wraz z kolejnym 
posiłkiem. Zwalcz próchnicę bez dentysty.
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Grzyby Candida – przyczyna większości chorób
Ann Boroch 
Zagraża nam wiele chorób – od zmęczenia, wzdęć, zapalenia zatok i otyło-
ści po toczeń, artretyzm, alergie, hipoglikemię, depresję oraz stwardnienie 
rozsiane. Wiele z nich jest powodowane przerostem grzybów Candida. 
Jeśli jesteś narażony na stres, przyjmowałeś antybiotyki bądź hormony lub 
też nie odżywiasz się zbyt zdrowo, jesteś w grupie podwyższonego ryzyka. 
Na szczęście możesz samodzielnie skorzystać z opisanego w książce progra-
mu przeciwgrzybicznego o naukowo udowodnionej skuteczności. Dzięki 
tej książce poznasz listę produktów, które powinny się znaleźć w Twoim 
menu oraz nauczysz się rozpoznawać pierwsze objawy przerostu drożdża-
ków i cofnąć ich rozwój. Zabezpieczysz siebie i swoich bliskich. Zamiast 
leczyć objawy wyeliminuj przyczynę.

Cena: 34,30 zł
Format A5, 224 s.

ISBN 978-83-64278-13-6

Naturalny detoks
dr Bruce Fife 
Toksyny znajdują się w powietrzu, wodzie, żywności, a także są tworzone 
w każdym z nas jako naturalny produkt uboczny metabolizmu komór-
kowego. Musimy zatem nauczyć się radzić sobie z nimi najlepiej jak po-
trafimy. Możemy to zrobić poprzez przeprowadzanie detoksykacji raz na 
jakiś czas. Oczyści ona organizm ze szkodliwych substancji, w tym trucizn, 
które mogły się nagromadzić przez dziesiątki lat. Z łatwością pozbędziesz 
się również problemów skórnych, alergii, nadpobudliwości, miażdżycy, 
zawrotów głowy, zapalenia stawów, kamieni nerkowych, osteoporozy, za-
parć, a nawet licznych postaci raka. Poznasz metody odtruwania takie jak: 
głodówki, terapia tlenowa i cieplna, oczyszczanie organów (jelita grubego, 
nerek, wątroby) czy odtruwanie ziołami. Zdrowie poprzez detoksykację.

Pasożyty – prawdziwa przyczyna chorób
Alan E. Baklayan 
Choć większość lekarzy o tym nie wie, to pasożyty powodują alergie, osła-
bienie odporności, artretyzm, migreny czy dolegliwości menstruacyjne. 
Wywołują nie tylko rozmaite zakłócenia zdrowia, od reumatyzmu po nowo-
twory, ale również powodują zaburzenia funkcji fizjologicznych, osłabiając 
system immunologiczny, układ nerwowy i modyfikując wydzielanie hormo-
nów. Autor podaje w pełni zrozumiałe, wartościowe informacje na temat 
diagnozy, samodzielnego leczenia i profilaktyki zainfekowania organizmu 
pasożytami. Udowadnia również, że jest to znacznie bardziej powszechny 
problem niż się wydaje terapeutom i pacjentom. Pokazuje, jak należy po-
stępować w sytuacji, gdy diagnoza jest trudna a dotychczas przyjmowane 
medykamenty przestają działać. Wyeliminuj przyczynę wielu chorób.
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Akupunktura
prof. Tsolmonpurev Badarchin, lek. med. Khandaa Galsan 
Akupunktura jest jedną z najstarszych metod leczniczych, która wywodzi się 
z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jest stosowana na całym świecie. Polega 
na regulowaniu krążenia energii Qi w organizmie. Za pomocą igieł nakłuwa 
się określone punkty na powierzchni ciała, które są rozmieszczone wzdłuż 
meridianów. Takie zabiegi mają na celu przywrócenie zaburzonej równo-
wagi między Yin i Yang. Tą metodą można leczyć wiele schorzeń, między 
innymi nadciśnienie, zapalenia wirusowe i bakteryjne, cukrzycę, depresję. 
Autorzy szczegółowo opisują punkty terapeutyczne i ich umiejscowienie. 
Każdy z nich odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie konkretnego organu 
w ciele. Rozbudzenie energii w danym punkcie powoduje szybką regenera-
cję narządu. Wykorzystaj dawne metody na współczesne choroby.
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Akupresura – najskuteczniejsze punkty
Michael Reed Gach
Akupresura to wywodząca się z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej sztuka sty-
mulowania palcami punktów na skórze, co uruchamia naturalne procesy 
samouzdrawiania organizmu. Dzięki niej poprawisz stan swojego zdrowia, 
zwiększysz witalność oraz złagodzisz codzienne dolegliwości i bóle, bez 
stosowania jakichkolwiek leków. Z książki dowiesz się, jak odnajdywać sku-
teczne punkty i naciskać je w bezpieczny i skuteczny sposób. Autor opisuje 
ponad 40 powszechnych dolegliwości, od alergii po zespół chronicznego 
zmęczenia. Wyjaśnia, jak samodzielnie możesz pozbyć się bólu głowy, 
artretyzmu, przeziębienia, grypy, bezsenności, bólu nóg, uderzeń gorąca, 
depresji i innych dolegliwości. Znajdziesz tu również metody usprawniania 
funkcjonowania poszczególnych organów. Ból znika „jak ręką odjął”.
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Terapia punktów spustowych
Clair Davies, Amber Davies 
Silny ból mięśni może dopaść każdego. Warto wówczas zastosować terapię 
punktów spustowych, która jest najnowocześniejszą metodą automasażu 
służącą redukcji i leczeniu bólu. Dzięki tej profesjonalnej książce samodzielnie 
poradzisz sobie z rwą kulszową, bólami pleców, krzyża, głowy, kolan i stóp, 
a także z zapaleniem stawów czy mięśni. Przedstawiona w niej metoda 
będzie również pomocna przy urazach sportowych i powypadkowych. Jest 
ona bezpieczna i stosowana zarówno przez zawodowych chiropraktyków jak 
i całkowitych laików. Polega na usunięciu napięć poprzez techniki uciskowe 
czy rozciąganie. Likwiduje przykurcze, poprawia ukrwienie mięśni i pozwala 
na szybkie uzyskanie pełnego uwolnienia od napięć i dolegliwości bólowych. 
Czas wziąć sprawy w swoje ręce i pozbyć się bólu.
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Zegar ciała
Lothar Ursinus
W ciągu doby każdy organ ma fazy aktywności i odpoczynku, które są 
związane z  przepływem energii Qi w meridianach. Jeśli odczuwasz jakieś 
dolegliwości, które występują w określonych godzinach, mogą one wska-
zywać na zaburzenia w konkretnym organie. Dlatego ważne jest, aby nie 
zagłuszać objawów, np. tabletkami przeciwbólowymi, ale skupić się na 
ich rozpoznaniu. Dzięki temu znajdziesz przyczynę bólu i nie dopuścisz do 
rozwoju choroby. Autor stworzył system, dzięki któremu możliwa jest ana-
liza symptomów choroby z punktu widzenia medycyny konwencjonalnej, 
naturalnej i duchowej. Dzięki jego wskazówkom lepiej poznasz swoje ciało, 
jego rytm, funkcje i sygnały, które wysyła. Tę wiedzę możesz wykorzystać 
do poprawy zdrowia. Żyj zgodnie z rytmem ciała.

Cena: 29,20 zł
Format A5, 120 s.

ISBN 978-83-64278-20-4

Chińskie ćwiczenia uzdrawiające
Steven Cardoza 
Poznaj 88 łatwych i łagodnych ćwiczeń przeznaczonych dla każdego – nieza-
leżnie od wieku, płci czy stanu zdrowia. Wykonywane przez minutę lub dwie 
dziennie polepszą Twoje zdrowie i przedłużą życie. Dodatkowo usprawnią 
kondycję fizyczną i zminimalizują, a nawet odwrócą oznaki starzenia. Wszyst-
kie ćwiczenia zostały szczegółowo opisane i przedstawione w formie graficz-
nej. Są one oparte na zasadach akupresury, Tai Chi, Qigong i jogi. Przy każdym 
z nich znajdziesz opis energetycznych i fizycznych korzyści. Książka zawiera 
również indeks, dzięki któremu łatwo wybierzesz ćwiczenia odpowiednie do 
doświadczanych dolegliwości. Pomogą Ci one wyeliminować bóle, alergie, 
problemy z trawieniem, bezsenność, stres oraz inne powszechne schorzenia. 
Poznaj prostą receptę na zdrowie.

ISBN 978-83-64278-36-5

Cena: 39,30 zł
Format A5, 372 s.

Tradycyjna Medycyna Chińska
dr n. med. Georg Weidinger 
Certyfikowany zachodni lekarz, opierając się na mądrości Tradycyjnej Medy-
cyny Chińskiej (TMC) rzuca nowe światło na sposób, w jaki żyjemy, jak rano 
wstajemy, co zjadamy, jak się ruszamy, w co wierzymy i czego się boimy. 
Wyjawia, które metody TMC mogą pomóc na nękające Cię dolegliwości. 
Dzięki niemu nauczysz się żyć w zgodzie z pięcioma żywiołami. Zgłębisz ta-
kie techniki lecznicze jak akupunktura czy stosowanie poszczególnych ziół. 
Będziesz wiedział, co należy zrobić, gdy cierpisz na syndrom wyczerpania 
śledziony, zadbasz o zdrowie swoich kości i zapobiegniesz powstawaniu 
uczucia wypalenia. Poznasz również analizę poszczególnych składników 
odżywczych w kontekście TMC i właściwe metody oddychania. Medycyna 
Wschodu dla ludzi Zachodu.

Cena: 59,90 zł
Format A5, 560 s.
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Magnez dla zdrowia
dr Carolyn Dean 
Magnez określany jest pierwiastkiem życia, ponieważ jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Pełni ważną rolę, za-
równo w profilaktyce, jak i w leczeniu poważnych schorzeń, takich jak: 
choroby serca, udar mózgu, osteoporoza, cukrzyca, otyłość, zapalenie 
stawów, otyłość czy astma. Jest jednym z minerałów, który odpowiada 
za zdrowie zębów i kości. Aktywuje ponad 300 enzymów. Wzmacnia 
koncentrację i pomaga jaśniej myśleć. Dzięki tej książce dowiesz się jakie 
produkty powinieneś spożywać, a których unikać, aby uchronić się przed 
jego niedoborem. Odkryjesz nowe, skuteczniejsze metody przyswajania 
magnezu oraz poznasz oryginalny plan żywieniowy bogaty w ten składnik. 
Magnez pierwiastkiem życia.

Witamina B17 lekarstwo na raka
Peter Kern 
Liczba zachorowań na nowotwory wzrasta. Nadal jesteśmy bezsilni wobec 
tej groźnej choroby i często pozostaje nam liczyć tylko na cud. A co jeśli lek 
na raka został już dawno odkryty i dostępny jest dla każdego? W dodatku jest 
tani i naturalny? To witamina B17 inaczej amigdalina. Odkryli ją amerykańscy 
lekarze z dr. Krebsem na czele i udowodnili, że rak jest chorobą wynikającą 
z jej niedoboru. Znajduje się ona m.in. w pestkach moreli, brzoskwiń, czy 
śliwek. Dzięki niej jesteśmy w stanie zapobiec rozwojowi raka a nawet po-
konać tę groźną chorobę. W tej książce dowiesz się wszystkiego na temat 
witaminy B17 i jej praktycznego zastosowania. Znajdziesz nie tylko zalecenia 
dietetyczne, ale również listę odpowiednich produktów zawierających amig-
dalinę. Wylecz raka z pomocą witaminy B17.

Cena: 29,20 zł
Format A5, 164 s.

ISBN 978-83-64278-34-1

Zdrowie w 7 dni 
dr Raimund von Helden 
Witaminę D nasz organizm wytwarza pod wpływem promieni słonecznych. 
W strefie klimatycznej, w której żyjemy, jedynie latem możemy naturalnie 
uzupełnić tę witaminę w organizmie, dlatego wszyscy jesteśmy narażeni na 
jej niedobór. Może się on objawiać chronicznym zmęczeniem, osłabieniem 
i bólem głowy. Niedobór utrzymujący się dłuższy czas, podnosi ryzyko po-
jawienia się nadciśnienia, cukrzycy, osteoporozy, a nawet raka. Autor jest 
lekarzem i podczas swojej wieloletniej praktyki opracował prostą w zastoso-
waniu i tanią terapię przywracająca zdrowie. W książce prezentuje 7-dniową 
kurację, która pomoże Ci samodzielnie uzupełnić witaminę D, a dzięki temu 
nie tylko przezwyciężysz codzienne dolegliwości, ale również całkowicie 
pozbędziesz się ich przyczyn. Witamina nie tylko ze słońca.

Cena: 29,20 zł
Format A5, 160 s.
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Gluten free
Julien Venesson 
Modyfikowana genetycznie pszenica jest co prawda wydajniejsza, ale jedno-
cześnie ma znacznie więcej glutenu. Nic zatem dziwnego, że obecnie aż jedna 
na trzy osoby może wykazywać wrażliwość na to białko. Lekarze nie podej-
rzewają, że za chroniczne zmęczenie, kłopoty z trawieniem i nastrojem, bóle 
głowy, artrozę, zawroty, neuropatie lub bóle mięśniowe odpowiedzialna jest 
pszenica! Co więcej, u osób z predyspozycjami genetycznymi gluten jest 
czynnikiem wyzwalającym choroby autoimmunologiczne: celiakię, chorobę 
Crohna, stwardnienie rozsiane, cukrzycę typu 1 czy reumatoidalne zapalenie 
stawów. Niniejsze dzieło stanowi syntezę prowadzonych badań naukowych 
nad glutenem oraz przeprowadzonych rozmów, wyłącznie ze specjalistami 
w tej dziedzinie. Postaw na świadome odżywianie!

Z daleka od mleka
Bożena Przyjemska 
Picie mleka oraz spożywanie jego przetworów stanowi poważne zagrożenie 
dla naszego organizmu. Przekonuje o tym znana i ceniona naturoterapeutka, 
dietetyczka i osteopatka. Przedstawia szereg informacji na temat szkodli-
wości nabiału popartych światowymi badaniami naukowymi. Udowadnia, 
że zawarte w mleku składniki (kazeina, laktoza, cukry zwierzęce) powodują 
uszkodzenie narządów wewnętrznych oraz nieodwracalne zmiany w ukła-
dzie krążenia i kostnym. Informuje także, że wbrew powszechnym opiniom, 
mleko nie wzmacnia kości, a je osłabia. Z racji tego, że mleko krowie jest 
niezdrowe, proponuje proste metody na samodzielne sporządzenie mleka 
roślinnego, mieszanki bezmlecznej dla niemowląt oraz wiele przepisów diety 
bezmlecznej i bezglutenowej. Bądź świadomy, wybierz zdrowie.

Niebezpieczne zboża
Bożena Przyjemska 
Czy produkty zbożowe są zdrowe dla każdego? Dla osób, które są uczulone 
na gluten – białko znajdujące się we wszystkich zbożach – produkty mącz-
ne są toksyną i zagrażają ich życiu. Natomiast dla tych, którzy mają na nie 
nadwrażliwość, spożywanie ich powoduje groźne choroby, rzadko jednak 
kojarzone z tym produktem. Dzięki Autorce – naturoterapeutce i dietetycz-
ce z 30-letnim doświadczeniem, będziesz mógł sam przekonać się o war-
tościach terapeutycznych diety bezglutenowej, która pomaga w leczeniu 
i zapobiega ponad 200 przewlekłym chorobom, mającym związek z celiakią 
i nietolerancją glutenu. Znajdziesz tu także informacje na temat Specyficznej 
Diety Węglowodanowej, która jest w stanie wyleczyć również wiele poważ-
nych chorób. Zdrowe życie to życie bez glutenu.

Cena: 34,30 zł
Format A5, 272 s.
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Ekologia ciała
Donna Gates, Linda Schatz 
Donna Gates, światowej sławy autorytet z dziedziny dietetyki, opracowała 
Dietę Ekologii Ciała, dzięki któremu tysiącom osób udało się poprawić swój 
stan zdrowia. Stosując się do porad Autorek pozbędziesz się upor czywych 
dolegliwości, takich jak bóle głowy, stawów oraz mięśni, depresji, raka, 
alergii pokarmowych, problemów trawiennych oraz zaburzeń związanych 
z obniżeniem odporności. Z książki dowiesz się jak wykorzystać siedem 
prostych i uniwersalnych zasad odżywiania jako narzędzi do odzyskania 
pełni zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Zachowując je stworzysz ideal-
ną równowagę pokarmową. W tej publikacji znajdziesz też dokładny plan 
posiłków oraz wiele przepisów na smaczne i zdrowe potrawy, a nawet listę 
zakupów. Przywróć prawidłowy rytm swojego ciała.

Uzdrawiająca moc herbaty
Caroline Dow 
Picie herbaty to nie tylko przyjemność, ale też przywracanie zdrowia i mło-
dości. Można po nią sięgać, gdy standardowe leki wywołują zbyt wiele 
skutków ubocznych. Preparaty roślinne oddziałują na organizm w łagodny 
sposób. Pobudzają naturalny system obronny organizmu i świetnie spraw-
dzają się jako środek zapobiegawczy oraz leczniczy niwelujący liczne objawy 
chorobowe, nawet chroniczne. Autorka przekazuje pełnię wiedzy na temat 
herbat czarnych, zielonych, czerwonych, białych i wielu ziół. Nauczysz się 
sposobów przyrządzania naparów i ich dawkowania. Poznasz metody po-
zbywania się takich dolegliwości jak problemy skórne, bóle stawów, rak, 
problemy z kośćmi. Z łatwością oczyścisz nerki i wątrobę, pozbędziesz się 
zmęczenia i zniwelujesz działanie stresu. Napary, które leczą.

ISBN 978-83-64278-02-0
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Grupa krwi a odżywianie 
Urszula Lemańska 
Dlaczego inni mogą bez ograniczeń jeść to, co u Ciebie wywołuje nadwa-
gę? Obwiniasz o to metabolizm lub schorzenia przewodu pokarmowego, 
a nie zawsze stanowią one główną przyczynę. Autorka prezentuje dietę 
dostosowaną do Twojej grupy krwi. Jej największą zaletą jest spożywanie 
produktów, które zregenerują Twój organizm. Twórcą programu żywienio-
wego zgodnego z grupą krwi jest dr James D’Adamo. Autorka dostosowała 
jego zasady do kultury i specyfiki odżywiania w naszym kraju. Dzięki nim 
wyeliminujesz ze swojej diety produkty, które mają zły wpływ na Twoje 
ciało. W załączonych tabelach możesz sprawdzić, które produkty są dla 
Ciebie wskazane, a których powinieneś unikać. Znajdziesz też wiele prze-
pisów kulinarnych dla każdej grupy krwi. Zdrowie na talerzu.

Cena: 29,20 zł
Format A5, 224 s.
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Jadalne rośliny dziko rosnące
Steffen G. Fleischhauer, Jürgen Guthmann, Roland Spiegelberger 
W przyrodzie występuje szeroki wybór dziko rosnących roślin jadalnych. 
Mogą one wzbogacić nasz jadłospis i charakteryzują się wysoką zawarto-
ścią cennych substancji odżywczych i leczniczych. Obecnie w zdecydowanej 
większości stanowią one pożywienie, którego nigdzie nie można kupić, które 
możesz sam nazbierać, przyrządzić i delektować się ich smakiem. Książka ta 
jest łatwym w zastosowaniu przewodnikiem. Znajdziesz w niej informacje 
o 200 najważniejszych i najbardziej u nas rozpowszechnionych dziko rosną-
cych roślinach jadalnych wraz z ich ilustracjami. Uzyskasz szczegółowe dane 
dotyczące tego, jakie części roślin można zbierać o danej porze roku i w jaki 
sposób je wykorzystać. Nauczysz się także rozpoznawać trujące rośliny, które 
można pomylić z jadalnymi. Zdrowie i smak z natury.

ISBN 978-83-64278-22-8

Cena: 59,50 zł
Format A5, 336 s.

Odmładzające zioła 
dr Teresa Lewkowicz-Mosiej 
Autorka tej publikacji prezentuje całą gamę roślin, które mają właściwo-
ści lecznicze i odmładzające. Ten poradnik przybliży Ci ich zastosowanie 
w zależności od indywidualnych potrzeb. Dolegliwości, które wpływają na 
proces starzenia są związane z przemianą materii, odkładaniem się złogów 
wapnia i cholesterolu oraz nadmierną wagą. Pomocny w takich przypad-
kach jest kminek zwyczajny i melisa lekarska. Natomiast wyciąg z szyszek 
chmielowych obniża ciśnienie i oczyszcza układ krwionośny. Z wiekiem 
możemy również tracić sprawność psychiczną, a nawet mieć stany depre-
syjne. Herbata z dziurawca skutecznie poprawi pamięć i załagodzi stres. 
W tym poradniku znajdziesz także wiele innych sposobów na pozbycie się 
dręczących Cię dolegliwości i chorób. Czas na naturalną młodość!

Uzdrawiająca moc lasu 
Clemens G. Arvay 
Udowodniono, że oglądanie filmów i zdjęć związanych z naturą oddziałuje 
wzmacniająco i łagodzi ból. Autor dowodzi istnienia leczniczej komunikacji 
roślin z innymi istotami. Dzięki tej książce poznasz terapię leśną i zrozu-
miesz, że powietrze wokół drzew ma działanie antynowotworowe, relak-
sacyjne i dosłownie działa jak leczniczy napój. Zrozumiesz, że jeden dzień 
spędzony w lesie wzmocni Twój układ odpornościowy na tyle, że przez 
kolejny tydzień żaden zbędny drobnoustrój nie będzie w stanie przeżyć 
w Twoim ciele. Poznasz również wpływ Twojego samopoczucia na stan 
zdrowia i nauczysz się świadomie kreować własne emocje. Znajdziesz tu 
zarówno szczegółowe opisy terapii, jak i wiele wartościowych wskazówek 
i ćwiczeń do wykonania. Odzyskaj więź z naturą!

Cena: 34,30 zł
Format A5, 200 s.
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Życie bez stresu
Charlotte Watts
Autorka jest znanym dietetykiem i przez ponad dekadę pracowała z ludźmi 
zmagającymi się ze skutkami przewlekłego stresu. W oparciu o swoje bogate 
doświadczenie, analizując poszczególne objawy, wyodrębniła siedem jego 
rodzajów. U niektórych stres wpływa na hormony, a u innych powoduje pro-
blemy ze snem, nadpobudliwość, wrażliwość na światło czy dźwięk. Na każdy 
typ stresu podaje metody pozwalające ciału wyzwolić wrodzone zdolności 
samouzdrawiania. Opisuje opracowane przez siebie, sprawdzone sposoby 
przywracania równowagi ciała i umysłu oraz eliminowania innych skutków 
długotrwałego napięcia. Cechuje się holistycznym podejściem umiejętnie 
łącząc odżywianie, świadomość własnego ciała, ruch i medytację. Proste 
metody na wyeliminowanie skutków stresu.

Sposób na chroniczne zmęczenie 
Yuri Elkaim 
Żyjemy w ciągłym stresie, który powoduje wypalenie nadnerczy, a wypi-
janie kolejnych filiżanek kawy jedynie pogarsza sytuację. Organizm daje 
sygnały w postaci zmęczenia, cukrzycy, złej przemiany materii czy egzemy. 
Autor, ekspert z dziedziny zdrowego stylu życia i fitnessu, proponuje nie-
zwykle prosty test, który zmierzy poziom Twojego stresu. W zależności od 
jego wyniku będziesz mógł zastosować techniki, które uwolnią Cię od jego 
nadmiaru. Dokładnie analizuje codziennie spożywane produkty, które Cię 
okradają z energii i powodują chroniczne zmęczenie. Poznasz prawdziwe 
działanie kawy, płatków śniadaniowych, napojów energetycznych, glutenu 
i cukru na Twój organizm. Dzięki tej książce podwoisz energię w zaledwie 
w siedem dni i odzyskasz zdrowie. Poczuj, że żyjesz!
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Aromaterapia dla każdego
dr Iwona Konopacka-Brud, dr Władysław S. Brud 
Czy chcesz dowiedzieć się jak przygotować naturalne kosmetyki odpowia-
dające Twoim własnym upodobaniom? A może marzysz o SPA w domowym 
zaciszu? Dzięki wnikliwemu opracowaniu na temat najcenniejszych olejków 
eterycznych wraz z zasadami ich stosowania dowiesz się jak przygotować 
preparaty poprawiające stan zdrowia zarówno dzieci, dorosłych jak i osób 
starszych. Wykorzystaj olejki eteryczne i substancje zapachowe by uleczyć 
duszę i ciało. Stosowana regularnie aromaterapia poprawi Twój nastrój 
i odporność, uśmierzy bóle mięśniowe, oczyści organizm, poprawi kondy-
cję skóry, usunie cellulit oraz uzupełni tradycyjne metody leczenia wielu 
powszechnych dolegliwości, takich jak bezsenność, depresja, nerwica, mi-
grena, reumatyzm, astma, czy menopauza.

ISBN 978-83-64278-98-3
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Obalamy mity o „niezdrowym” jedzeniu
Susanne Schäfer
Dowiedz się, kto kryje się za produktami oznaczonymi pozornie sprzyjający-
mi zdrowiu hasłami w stylu „wolne od…” albo „dla osób z nietolerancją…”. 
Zrozumiesz również, że nie istnieją żadne uzasadnienia horrendalnych cen, 
jakie one osiągają. Dajemy się złapać w pułapkę strachu przed pożywie-
niem, które ma rzekomo zabójcze właściwości. Wiele osób płaci krocie za 
pokarm mający chronić ich przed skutkami spożywania glutenu i innych 
związków. Tymczasem wiele nietolerancji nie wynika z rzeczywistego stanu 
ciała, ale z mylnych przekonań. Autorka ujawnia mechanizm powstawa-
nia mitów chorobowych oraz obnaża działalność osób i organizacji, które 
świadomie podsycają przerażenie konsumentów dla własnych korzyści. Czy 
pozwolisz się nabić w butelkę?

Cena: 39,30 zł
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Nowa kuchnia wegetariańska
Małgorzata i Norbert Duży 
Książka ta jest zachętą do częstszego spożywania produktów roślinnych. 
Autorzy, wegetarianie z długoletnim stażem, komponują potrawy tak, aby 
stanowiły pełnowartościowe posiłki i proponują 450 przepisów na smaczne 
i łatwe w przygotowaniu dania główne, zupy, sałatki, napoje i sosy. Przedsta-
wiają też wykaz produktów żywnościowych i ziół pomocnych przy usuwaniu 
wielu powszechnych dolegliwości oraz spis witamin i składników mineralnych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Rośliny zawierają 
substancje chemiczne, które zapobiegają chorobom i mogą je leczyć. Dzięki 
zaprezentowanej w książce diecie obniżysz możliwość wystąpienia chorób 
serca, poprawisz metabolizm i wydłużysz życie. Z łatwością pozbędziesz się 
alergii, oczyścisz narządy oraz poprawisz pamięć. Jedz na zdrowie!

Wylecz alergię
dr Leo Galland, dr Jonathan Galland 
Czy przybrałeś na wadze, jesteś zmęczony, cierpisz na depresję, czujesz niepo-
kój, bóle mięśni, stawów bądź głowy? A może doskwiera ci  bezsenność, bóle 
brzucha, wzdęcia, zatwardzenia, zespół jelita drażliwego lub biegunki? Więk-
szość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że to alergia może odgrywać kluczową rolę 
w przypadku tych i innych dolegliwości. Dzięki niekwestionowanym autoryte-
tom medycznym poznasz przyczynę Twojej alergii i nauczysz się w naturalny 
i w pełni bezpieczny sposób eliminować jej skutki. Dodatkowo będziesz mógł 
zastosować trzydniowy detoks i dietę gwarantującą zachowanie równowagi 
układu odpornościowego. Pomoże Ci także superantyoksydant, który wyka-
zuje niezwykle wysoką skuteczność w eliminowaniu stanów uczuleniowych. 
Możesz pokonać alergię!
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