
INFORMACJE

INFORMACJE O USŁUGACH

ZIELARZ POLSKA
Twoje terapie naturalne



Zielarz Polska zajmuje się
przywracaniem zdrowia stosując
wiedzę szeroko pojętej
Medycyny Naturalnej

JAK MOGĘ CI POMÓC?

Aby sprostać potrzebom coraz
bardziej chorego społeczeństwa
Zielarz Polska podzielił zakres usług
oraz przekazywaną w nich wiedzę
tak, by każdy pacjent mógł dobrać
właściwy dla siebie i możliwości
swojego organizmu proces powrotu
do zdrowia

Zielarz Polska wykorzystuje wiedzę
w zakresie ziołolecznictwa i
medycyny ludowej, tradycyjnej
medycyny chińskiej, homeopatii,
medycyny ortomolekularnej oraz
totalnej biologii

Zielarz Polska świadczy usługi,
których końcowym celem jest
całkowite odzyskanie zdrowia i
homeostazy w ciele człowieka 

ZDROWIE

WIEDZA

OPIEKA

ZAUFANIE



WIZYTA ROZSZERZONA

Badanie biorezonansem
Badanie quantum
Broszurę z kluczową wiedzą w zakresie
powrotu do zdrowia "Podstawowe
zmiany ogólne" (12 stron)
Recepta zielarska
Lek homeopatyczny wykonany na miejscu

SZYBKOŚĆ POWROTU DO ZDROWIA:
średnia

CENA PIERWSZEJ WIZYTY: 470 zł
CENA KOLEJNEJEJ WIZYTY: 450 zł

CZAS POWROTU DO ZDROWIA: 
od 6 do 24 miesięcy

OTRZYMUJESZ:

DLA KOGO?
Wizyta Rozszerzona idealnie sprawdzi się we
wszystkich chorobach przewlekłych i
cywilizacyjnych wyjątek stanowią nowotwory
oraz choroby psychiczne, które poza
leczeniem na poziomie fizycznym wymagają
aspektu psychologicznego.

Aby uzyskać uprawnienia pacjenta Filozofii
Jednej Wizyty należy odbyć trzy Wizyty
Rozszerzone oraz wykonać sprawdzenie
"Słabych i mocnych stron organizmu".

UWAGA
Usługa wykonywana również  mobilnie na
terenie Szczecina i okolic. 
Inne miejscowości obsługuję w czasie
wyjazdów delegacyjnych.

ZWYKŁA WIZYTA

Receptę zielarską

SZYBKOŚĆ POWROTU DO ZDROWIA:
wolno

CENA PIERWSZEJ WIZYTY: 250 zł
CENA KOLEJNEJEJ WIZYTY: 200 zł

CZAS POWROTU DO ZDROWIA: 
od 12 do 36 miesięcy

OTRZYMUJESZ:

DLA KOGO?
Zwykła Wizyta jest idealnym
rozwiązaniem dla osób, które wiedzą co
im dolega, mają diagnozę lekarską, ale
zamiast leków wolą leczyć chorobę
naturalnie za pomocą ziół, homeopatii lub
medycyny chińskiej.

Zwykła wizyta nie sprawdzi się w leczeniu
chorób przewlekłych i cywilizacyjnych jak
astma, alergia, egzemy, łuszczyca,
cukrzyca i inne.

S.O.S - NAGŁE CHOROBY

Receptę zielarską
Leki/zioła/homeopatię potrzebną aby
wrócić do zdrowia
Dojazd gratis do 10 km od Szczecina

CENA WIZYTY MOBILNEJ: 370 zł

OTRZYMUJESZ:

DLA KOGO?
S.O.S jest idealną usługą gdy choroba
pojawi się nagle u ciebie lub dzieci a ty
chcesz powrócić do zdrowia w sposób
szybki i naturalny.



DLA KOGO?
Filozofia Jednej Wizyty jest holistycznym
programem powrotu do zdrowia skupiającym
się na jednej chorobie przewlekłej.

Filozofia Jednej Wizyty idealnie sprawdzi się
we wszystkich chorobach przewlekłych i
cywilizacyjnych wyjątek stanowią nowotwory
oraz choroby psychiczne, które poza
leczeniem na poziomie fizycznym wymagają
aspektu psychologicznego.

Filozofia Jednej Wizyty jest idealna dla osób,
które chcą zrozumieć jak funkcjonuje ich
organizm i zdobyć wiedzę w zakresie takiego
dbania o siebie aby żyć w zdrowiu i dobrym
samopoczuciu.

Jeśli w planie Filozofii Jednej Wizyty
rozpoczynamy Odtruwanie, będące
długotrwałym procesem głębokiego,
wielopoziomowego oczyszczania organizmu z
toksyn, to każda wizyta po upływie 6 tygodni
jest w promocyjnej dla Państwa cenie 150 zł.

FILOZOFIA JEDNEJ
WIZYTY

Wywiad w zakresie stanu zdrowia
Diagnozę na podstawie Tradycyjnej
Medycyny Chińskiej
Indywidualnie rozpisany program
powrotu do zdrowia zawierający zależnie
od potrzeb: receptury zielarskie, leki
medycyny chińskiej, homeopatię,
niekiedy suplementację
Sprawdzenie "Słabych i mocnych stron"
organizmu oraz przedstawienie ich
aspektu w obszernej dokumentacji
Ukierunkowanie na sposób odżywiania
harmonizujący krążenie Qi
Podział produktów spożywczych
wzmacniających poszczególne organy
Broszurę z kluczową wiedzą w zakresie
powrotu do zdrowia "Zmiany ogólne"    
 (24 strony)
Przepisy kulinarne
Poznasz cykl dzienny organizmu
Poznasz cztery fundamenty zdrowia
Dostęp do filmów dzięki którym
zrozumiesz jak funkcjonuje twój organizm
Dwie 60 minutowe wizyty
Odpowiedź na pytania raz w tygodniu
Jeśli mieszkasz za granicą otrzymasz
usługę logistyczną gratis

SZYBKOŚĆ POWROTU DO ZDROWIA: 
szybka

CENA FITOTERAPII: 1450 zł
DODATKOWY CZŁONEK RODZINY: 350 zł

CZAS POWROTU DO ZDROWIA: 
od 6 tygodni do 12 miesięcy

OTRZYMUJESZ:

DARMOWY DOJAZD

Darmowy dojazd jest realizowany w zasięgu 10
km od Szczecina. W pozostałych przypadkach
cena dojazdu jest do ustalenia.

DARMOWY DOJAZD POZA SZCZECINEM

1. Dojazd gratis do 100 km – 5 osób
na „Wizytę Rozszerzoną” 
2. Dojazd gratis do 200 km – 10 osób
na „Wizytę Rozszerzoną” 
3. Dojazd gratis do 300 km – 15 osób
na „Wizytę Rozszerzoną” 
4. Dojazd gratis do 400 km – 20 osób
na „Wizytę Rozszerzoną” 



ODTRUWANIE
ORGANIZMU

Wywiad w zakresie stanu zdrowia,
dolegliwości oraz toksykologii
Indywidualny plan odtruwania
Potrzebne leki homeopatyczne
Receptę zielarską
Receptę ortomolekularną
Gwarancję regularności terminów wizyt

SZYBKOŚĆ POWROTU DO ZDROWIA:
średnia

CENA PIERWSZEJ WIZYTY: 620 zł
CENA KOLEJNEJEJ WIZYTY: 200 zł

CZAS POWROTU DO ZDROWIA: 
od 6 do 36 miesięcy

OTRZYMUJESZ:

CO TO JEST ODTRUWANIE?
Odtruwanie organizmu jest terapią
oczyszczającą organizm wielopoziomowo co
oznacza, że nie możemy tego zrobić szybko.

Odtruwanie organizmu jest procesem
wyprowadzania kolejno toksyn z organizmu
człowieka oraz usuwania ich śladu
energetycznego, który to jest nie do
usunięcia ani za pomocą ziół ani za pomocą 
 suplementacji.

Odtruwanie organizmu jest procesem
rozłożonym w czasie, ale za to
najskuteczniejszym jeśli chodzi o
przywracanie zdrowia poprzez usunięcie
pierwotnej przyczyny choroby.

Zielarz Polska jako jedyny gabinet
medycyny naturalnej gwarantuje pełen
zakres niezbędnych preparatów
wymaganych do 100% odtrucia ciała. 

PRZECIĘTNY PROCES ODTRUWANIA:
1.     Odrobaczanie 
2.     Epsteina-Barr wirus 
3.     Borelioza i koinfekcje 
4.     Grzybice 
5.     Szczepienia/antybiotyki/leki/papierosy 
6.     Pozostałe metale ciężkie i toksyny  

W czasie terapii przywracamy do sprawności
układ pokarmowy oraz nerwowy,
wyprowadzamy toksyny i odżywiamy
organizm.

DLA KOGO?
Odtruwaniu organizmu powinien poddać się
każdy człowiek żyjący na Ziemi - bez wyjątku.

Proces odtruwania przywraca zdrowie w
niemal każdej chorobie przewlekłej oraz
cywilizacyjnej.

Proces odtruwania doskonale sprawdza się u
osób szczepionych, chorujących na astmę,
alergię, egzemy, łuszczycę i inne choroby.

Jest to wspaniała terapia dla osób z chorobami
psychicznymi, dzieci autystycznych, dzieci ze
spektrum autyzmu, zespołem Aspergera,
ADHD i innymi zaburzeniami.

Odtruwanie jest idealną terapią dla osób, które
pojawienie się choroby identyfikują z podaniem
trucizny w postaci szczepienia, leku lub innych
substancji.

Odtruwanie doskonale sprawdzi się również
tam, gdzie przyczyna choroby zdaje się być
nieznana.

Jako że niemal 90% społeczeństwa jest
nosicielami boreliozy, jej koinfekcji, oraz wirusa
Epsteina-Barr - "Odtruwanie" organizmu w
standardzie zawiera proces eliminacji zarówno
tych patogenów jak i ich neurotoksyn.



PLAN ZDROWOTNEJ
TRANSFORMACJI

Wszystko to co zawiera Filozofia Jednej
Wizyty, ale w dużo bardziej
zaawansowanej i obszernej formie a
ponad to...
Całkowicie holistyczną Fitoterapię
dostosowaną do wszystkich chorób i
dolegliwości twojego organizmu
Stały kontakt w czasie trwania Fitoterapii
Siedem wizyt dostosowanych do twoich
potrzeb, chorób i dolegliwości
Zależnie od potrzeby i stanu pacjenta
pełna elastyczność prowadzonej terapii
włącznie z czasową opieką nad chorym w
jego miejscu zamieszkania
Praca z pacjentem na czterech
poziomach: fizycznym, mentalnym,
emocjonalnym, duchowym
Pacjent zostanie nauczony budowania i
poruszania energii Qi organizmu tak, aby
zawsze mógł panować nad wewnętrzną
harmonią

SZYBKOŚĆ POWROTU DO ZDROWIA:
bardzo szybka

CENA:
PAKIET PODSTAWOWY: 7.200 zł
PAKIET ROZSZERZONY: 10.000 zł
PAKIET ZAAWANSOWANY: 25.00

CZAS POWROTU DO ZDROWIA: 
od 6 tygodni do 12 miesięcy

OTRZYMUJESZ:

DLA KOGO?
Plan Zdrowotnej Transformacji jest idealny w
ciężkich chorobach przewlekłych,
nowotworach, chorobach psychicznych oraz
złym stanie zdrowia przejawiającym się w wielu
chorobach przewlekłych i współistniejących.

CO ZAWIERA PAKIET:

PODSTAWOWY: 
Zawiera to co zostało wskazane w opisie

ROZSZERZONY: 
Zawiera punkt pierwszy oraz preparaty
hamujące ostre stany zapalne, silnie odżywcze,
wzmagające procesy regeneracji o ponad
600%. Terapia trzymiesięczna. 

ZAAWANSOWANY:
Zawiera punkty 1 oraz 2 i jest powiększony o
półroczną terapię niewyspecjalizowanymi
komórkami macierzystymi.  
Niewyspecjalizowane komórki macierzyste,
mogą przekształcić się w dowolną tankę oraz
dowolny organ a co za tym idzie odnowić i
zregenerować te struktury organów, które
wymagają naprawy i/lub regeneracji.

Niewyspecjalizowane komórki macierzyste
mają zdolność regeneracji i odnowy wszystkich
struktur organizmu ludzkiego przez co nie
tylko przywracają zdrowie, ale i odmładzają
całe ciało człowieka. 

Nowoczesna terapia komórkami
macierzystymi to nie tylko powrót do zdrowia,
ale i odnowa biologiczna twojego ciała.
Plan Zdrowotnej Transformacji zawiera nie
tylko Fitoterapię regulującą wszystkie procesy
w organizmie, ale i zaawansowaną wiedzę
dzięki której człowiek to zdrowie utrzyma.

Plan Zdrowotnej Transformacji to naturalny
proces przywracania zdrowia w sposób
szybki, pewny i efektywny.   



SŁABE I MOCNE
STRONY ORGANIZMU

Sprawdzenie indywidualnych tylko dla
ciebie słabych i mocnych stron
organizmu
Opis w formie graficznej
Dokładny opis i wyjaśnienie wszystkich
aspektów w obszernym dokumencie
Horoskop chiński
Tabela podziału produktów
Wizyta 60 minut

SZYBKOŚĆ POWROTU DO ZDROWIA: 
do długoterminowego budowania zdrowia

CENA:
CENA PAKIETU: 450 zł

OTRZYMUJESZ:

DLA KOGO?
Sprawdzenie "Słabych i mocnych stron
organizmu" jest idealną usługą dla każdego
dorosłego człowieka jaki i dla małego dziecka.
Każdy człowiek na Ziemi powinien posiadać
te jakże cenne informacje o samym sobie
ponieważ dzięki nim zachowa zdrowie i
uniknie chorób oraz ruiny zdrowotnej.

TWOJE ŻYCIE W TWOICH RĘKACH

Dzięki poznaniu "Słabych i mocnych stron
organizmu" przejmujesz kontrolę nad
własnym zdrowiem i życiem.

Jeśli wiesz, gdzie w drodze jest dziura z
łatwością ją ominiesz. 

Podobnie sytuacja ma się się ze słabymi
stronami organizmu - jeśli wiesz, które
organy niedomagają a łatwością je wesprzesz
wskazanymi produktami spożywczymi,
ziołami, owocami, warzywami itp.

Jeśli twoje życie układa się nie po twojej myśli,
masz ciągle pod górkę, nie układa ci się w
życiu zawodowym i/lub miejsce, w którym
mieszkasz sprawia wrażenie jakby chciało cię
wykopać, to z całą pewnością powinieneś
odnieść te problemy do niedoborów w swoim
organizmie. 

Stąd pochodzi właśnie powiedzenie: 
„Co wewnątrz to na zewnątrz”

Jeśli więc nie podoba ci się to co widzisz
dookoła siebie możesz to zmienić odnajdując
problem w swoim wnętrzu a więc poznając
swoje słabe i mocne strony.

CZYM SĄ SŁABE I MOCNA STRONY
ORGANIZMU?
Słabe i mocne strony organizmu to ekspertyza
systemu energetycznego z jakim każdy
człowiek przychodzi na świat.    

Słabe i mocne strony organizmu są twoim
drogowskazem w życiu, ostrzegającym cię
przed niebezpieczeństwem i wskazującym ci
kierunek odżywiania i wzmacniania organów.

Pomogą ci zrozumieć siebie, to co się z tobą
dzieje i dlaczego nie idzie ci w niektórych
aspektach życia.

Wskażą ci twoje mocne strony oraz
ograniczenia i słabości twojego organizmu
fizycznego oraz aspektów mentalnych.

Wskażą ci twój potencjał finansowy oraz
elementy odpowiadające za poszczególne
aspekty twojego życia. 

Znając swój potencjał z łatwością odbudujesz
energię tam gdzie są jej braki lub niedobory
wprowadzając harmonię i obfitość do swojego
życia bo co wewnątrz to na zewnątrz.



Z I E L A R Z  P O L S K A

Marta Banasiak
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Pewny powrót do zdrowia


