
Apteka
z dżungli

W Łomiankach pod Warszawą już ponad 20 lat istnieje 
ośrodek wspomagania leczenia chorób cywilizacyjnych 

– Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora. Firma reprezentuje 
Instytut im. Ojca Edmunda Szeligi (IPIFA) w Limie. Skupia 

wokół siebie pasjonatów ziołolecznictwa – lekarzy, 
farmaceutów, botaników.

przez I Międzynarodową Konferencję 
w Genewie uznana została za drugą 
(po drzewie chinowym) najważniej-
szą roślinę prozdrowotną. Indianie, 
pijąc herbatę z jej liści, nie mają 
zawałów serca, nie chorują na no-
wotwory czy Alzheimera. Jej feno-
men polega między innymi na tzw. 
wybiórczym działaniu na komórki 
nowotworowe – hamuje podział 
komórek nowotworowych, nie uszka-

cudownym działaniu (ponad 60 ty-
sięcy gatunków). Te rośliny pomagają 
w przypadku raka, chorób przewodu 
pokarmowego, AIDS, boreliozy, RZS, 
endometriozy, alergii, otyłości, choro-
by Parkinsona, a nawet stwardnienia 
zanikowego bocznego (SLA). Zioła 
te skutecznie zwalczają wirusy, np. 
opryszczki, Ebsteina-Barra, WZW C, 
bakterie, grzyby.

Sztandarową Waszą rośliną 
jest vilcacora (Uncaria 
tomentosa). Dlaczego?
„Święte Ziele Inków” – wspaniała 
roślina, która w maju 1994 roku 

W jakich przypadkach 
chorobowych jesteście 
w stanie pomóc?
Staramy się pomagać we wszystkich 
jednostkach chorobowych. Mamy 
wypracowane metody lecznicze z za-
stosowaniem roślin, które dobierane 
są indywidualnie. Wiedzę i doświad-
czenie zdobyliśmy w Peru w Insty-
tucie IPIFA. Rośliny amazońskie 
są niezwykle skuteczne ze względu 
na bogactwo związków biologicznie 
aktywnych, takich jak: alkaloidy, fla-
wonoidy, saponiny, witaminy, olejki 
eteryczne i inne. Dżungla to nieprze-
brana skarbnica „lekarstw” o wprost 
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dzając komórek zdrowych. Jest wiele 
badań vilcacory na świecie i w Polsce 
(prowadzili je prof. dr hab. Mieczy-
sław Kuraś, prof. dr hab. Krzysztof 
Gulewicz i inni).

Na rynku jest dużo 
produktów z vilcacory, 
którą wybrać?
Powiem nieskromnie – sprowadzamy 
surowiec o jakości potwierdzonej 
certyfikatami, zbadany pod względem 
fitochemii i mikrobiologii (Wydział 
Biologii UW, Firma Hamilton). Na na-
szym surowcu prowadzone są badania 
naukowe, októrych można przeycztać 
na stronie www.unadegato.pl (zakład-
ka badania naukowe).

A inne rośliny?
Graviola (Annona muricata), wiecz-
nie zielone drzewo dorastające do 5-6 
m wysokości o dużych, błyszczących 
liściach. Wszystkie części rośliny 
są wykorzystywane w medycynie 
tropikalnej jako środek uspokajający, 
przy astmie, pasożytach, cukrzycy, 
chorobach skórnych. Jednak wiele 
badań w klinikach Japonii, Szwajca-
rii, Rosji, Kanady, Niemiec i Chin wy-
kazało jej silne działanie na komórki 
nowotworowe i wirusy. Naukowcy 
wykazali, że substancja annonaceous 
acetogeninus powoduje apoptozę 
(programowaną śmierć) komórek 
nowotworowych bez szkody dla 
komórek zdrowych. Dużą aktywność 
Gravioli odnotowano w przypadku 
komórek nowotworowych trzustki, 

najtrudniejszej do leczenia odmiany 
raka. (Universytet of Nebrasca – Ne-
brasca Medical Center, USA 2012).

Z innych roślin należy wymienić 
Macę (Lepidium meyenii) uważaną 
przez tubylców za „dobro narodowe 
Peru”. Roślina ta ze względu na swoje 
unikalne walory odżywcze jest stoso-
wana od wieków przez tamtejszą lud-
ność. Amerykańska NASA wpisała 
Macę na listę żywności kosmonautów 
(ze względu na zawartość wysokiej 
jakości białka, fitohormonów, żelaza, 
potasu, aminokwasów i wielu innych 
składników).

W naszym ośrodku stosujemy 
Macę w przypadkach przedwczesne-
go klimakterium (jego występowanie 
u kobiet około 40 r.ż. to znak naszych 
czasów), w meno- i andropauzie, 
w osteoporozie. Dla mężczyzn dla 
poprawy libido proponujemy czarną 
Macę.

A co polecacie dla urody 
i dla serca?
Ambrozja dla serca to owoce Camu 
camu (Myrciaria dubia) rosnące 
na drzewach w lasach Peru i Brazylii. 
To bogate źródło, drugie na świecie, 
pod względem zawartości witaminy C.

Oprócz działania odmładzającego 
(pobudza kolagen) ma silne działanie 
przeciwzapalne oraz wirusobójcze 
(opryszczka, półpasiec – badania 
amerykańskie). Zawartość luteiny 
korzystnie wpływa na wzrok. Owoce 
Camu camu stosowane są także 
w profilaktyce przeciwmiażdżycowej 
oraz przy otyłości (stymulują spa-
lanie tkanki tłuszczowej) oraz jako 
silny przeciwutleniacz. Porówny-
walna dawka witaminy C dostępnej 
na rynku nie ma tak silnego działania 
jak taka sama dawka Camu camu 
(przyswajalność i działanie prze-
ciwzapalne).

Rzeczywiście dżungla 
to wielka skarbnica 
„leków”.
Niestety rabunkowa gospodarka leśna 
na całym świecie niszczy te zasoby. 
Jak mówią Indianie: „Tylko wtedy, 
gdy ostatnie drzewo umrze i ostatnia 
rzeka zostanie zatruta i ostatnie ryby 
zostaną złowione, zdamy sobie spra-
wę, że nie można jeść pieniędzy”.

Z Martą Skolmowską, właścicielką 
Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora, 
rozmawiała Jo.An.

Wszystko na świecie ma swój cel, dla każdej choroby 
istnieje ziele, które je leczy i każdy człowiek ma misję 
do spełnienia. To jest indiańska teoria życia

Opłakujący Gołąb Salish (1888-1936)
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