
W Łomiankach pod Warszawą od ponad 20 lat istnieje ośrodek, 
który kontynuuje dzieło naszego rodaka, salezjanina o. Edmunda 
Szeligi, założyciela instytutu IPIFA w Peru. Ośrodek ten, pod nazwą 
Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora, skupia pasjonatów fitotera-
pii – naukowców, farmaceutów i lekarzy, którzy pomagają wrócić 
do zdrowia chorym na cywilizacyjne schorzenia. Współpraca 
z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Yuan Cli-
nic & Traditional Medicine College w Anglii pozwala im na posze-
rzanie wiedzy i wprowadzanie nowych, przydatnych produktów. 

Nowy Rok, nowe postanowienia i odwieczny problem kobiet 
i mężczyzn: jak pozbyć się zbędnych kilogramów? 
Tak, większa tusza, niegdyś uznawana za oznakę zdrowia 
i wysokiej pozycji społecznej, dziś stanowi jedno z najwięk-
szych zagrożeń dla zdrowia współczesnej populacji. Choroba 
metaboliczna z procesem zapalnym stała się światową epide-
mią XXI w. Polska mieści się tu w niechlubnej pierwszej piąt-
ce w Europie i goni „czołówkę” światową. Przerażające jest, 
że coraz więcej dzieci ma nadwagę lub choruje na otyłość. 
Mamy dużo pacjentów z tym problemem. Nie jest to sprawa 
łatwa i wymaga rzetelnej współpracy pacjenta i lekarza bądź 
dietetyka. Stosujemy odpowiednią dietę, oczyszczamy organizm 
ziołami amazońskimi (Manayupa, Flor de Arena i Hercampuri), 
dzięki czemu pacjenci tracą zbędne kilogramy. Znika też zmora 
kobiet – cellulit – i ulegają złagodzeniu objawy cellulitisu.

Czy otyłość jest tylko defektem kosmetycznym i zdrowotnym, 
czy ma również poważniejszy wpływ na zdrowie?
Coraz więcej jest nowotworów spowodowanych otyłością 
(7-41%), m. in. przełyku, jelita grubego, i pęcherzyka żółciowe-
go u kobiet i mężczyzn, trzustki i nerek (głównie mężczyźni), 
piersi i endometrium (kobiety). Według WHO rośnie liczba zgo-
nów z powodu raka związanego z nadwagą i otyłością.

Słyszałam o Waszej nowości, pochodzącej z Peru, która rów-
nież może wspomóc osoby borykające się z nadwagą.
Owszem, wprowadziliśmy preparat Kolba Violeta, który jest 
ekstraktem (12:1) w proszku z fioletowej kukurydzy.

Czym jest fioletowa kukurydza i jak działa ten preparat?
Fioletowa, inaczej niebieska lub purpurowa kukurydza 
(Zea mays L.) pochodzi z regionu Andów zwanego lokalnie 
„Maiz Morado”. Jest doskonałym źródłem błonnika niezbęd-
nego do prawidłowej pracy układu pokarmowego. Zapewnia 
uczucie sytości i dlatego picie ekstraktu Kolba Violeta umoż-
liwia uniknięcie podjadania. Unikalności dodaje piękny kolor 
indygo tego ekstraktu i napoju przygotowanego z preparatu, 
który ziarna kukurydzy zawdzięczają antocyjanom, inaczej 
flawonoidom. Dzięki nim ekstrakt działa przeciwzapalnie, 
 regeneracyjnie i przeciwutleniająco.

Na uwagę zasługuje zawarty w niej antocyjanin, czyli glukopi-
ranozyd C3G, którym już dawno zainteresowali się Japończycy. 
Ich badania pokazały, że działa on 40 razy silniej niż witamina 
E, jeśli chodzi o zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym 
przez promieniowanie UV. Dodatkowo ma wpływ przeciwmiaż-

„Czas chwycić byka za rogi i zmierzyć się z tym problemem”
W. C. Fields 

dżycowy, chroni serce, a zawartość 
zeaksantyny i cyjanidyny polepsza 
ukrwienie w obrębie tęczówki oka. 
Ten ekstrakt powinni pić pacjenci 
zmagający się ze zwyrodnieniem plamki żółtej.

Podobno istnieją nowotworowe komórki macierzyste, a fiole-
towa kukurydza może być w ich przypadku wybawieniem. 
Tak, komórki CSCs odpowiadają za rozwój choroby nowotwo-
rowej oraz przerzuty i są oporne na chemio- i radioterapię. 
Zawarta w fioletowej kukurydzy cyklopamina działa inteligent-
niej od chemio- i radioterapii, gdyż potrafi niszczyć nowotwo-
rowe komórki macierzyste.

Czy polecacie jeszcze jakieś nowości?
Mamy już długo oczekiwany ekstrakt z Achiote (Bixa orellana) 
pod nazwą Arnota Freno, pomocny przy leczeniu stanu zapal-
nego i nowotworu prostaty.

Dziękuję za rozmowę.

Z  Martą Skolmowską, właścicielką Centrum Ziołolecznictwa 
Wilcaccora w Łomiankach, rozmawiała Jo.An.
(www.unadegato.pl, tel 22 751 65 07, tel./fax 22 751 85 43)
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