
W Łomiankach pod Warszawą już 
ponad 20 lat istnieje ośrodek wspoma-
gania leczenia chorób cywilizacyjnych 
– Centrum Ziołolecznictwa Wilcac-
cora, które skupia wokół siebie pasjo-
natów ziołolecznictwa: lekarzy, far-
maceutów, botaników. Jego misją jest 
dostarczanie pacjentom roślin leczni-
czych z najczystszych terenów świata 
i zapewnianie im tylko takich pre-
paratów, które będą miały wyłącznie 
pozytywny wpływ na zdrowie. Jako 
jedyna firma Centrum Ziołolecznic-
twa Wilcaccora w Polsce współpracuje 
z peruwiańskim Instytutem im. Ojca 
Edmunda Szeligi (IPIFA) w Limie.

Nawracający ból
Fibromialgia (FB) (łac. fibra – włók-
no, gr. myo – mięsień i gr. algos – ból) 
to stan chorobowy, który powoduje 
ból mięśniowo-szkieletowy, zmęcze-
nie i bolesną tkliwość (w typowych 
punktach, zwanych uciskowymi – 
tender points). Choroba charaktery-
zuje się bólem migrującym po całym 
ciele, który powraca i znika. Zabu-
rzenia snu, bóle głowy, nadmierne 
pocenie, ciągłe zmęczenie, depresja, 
zaburzenia pamięci i widzenia, zmia-
ny nastrojów z cechami schizofrenii, 
mgła umysłowa (fibromgła) to objawy 
charakterystyczne dla fibromialgii. 
Wielu lekarzy niestety je lekcewa-
ży, podejrzewając hipochondrię, 
i pacjent odsyłany jest do psychiatry.

Przyczyny tej choroby są nieznane. 

Mogą to być: genetyka, uraz fizyczny 
czy emocjonalny, traumy z przeszło-
ści. Najbardziej narażone są osoby, 
u których w rodzinie występowa-
ła fibromialgia. UWAGA! Również 
wcześniej przebyta borelioza i inne 
choroby zakaźne, jak grypa, półpa-
siec, infekcje przewodu pokarmowe-
go spowodowane salmonellą, shi-
gellą oraz wirusem Epsteina-Barr.

Zagłuszony problem
Kobiety są bardziej podatne na fibro-
mialgię niż mężczyźni. W Polsce jest 
ok. 1,2-2,4 mln osób dotkniętych 
tą dolegliwością. Zwykle są to kobiety 
między 35. a 55. r.ż., ale choroba może 
pojawić się w każdym wieku, nawet 
u dzieci. Leki, które stosuje się w FB, 
to niesterydowe środki przeciwzapalne 
(NLPZ), kortykosterydy, leki przeciw-
padaczkowe. Niestety w małym stop-
niu zmniejszają objawy tej choroby.

O tym problemie nie mówi się dużo. 
W jego nagłośnieniu pomagają cele-
bryci, m.in. Lady Gaga (amerykań-
ska piosenkarka), Morgan Freeman 
(amerykański aktor) czy Sinéad 
O’Connor (wokalistka irlandzka).

Naturalne środki wspomagające 
leczenie fibromialgii to akupunk-
tura, fizjoterapia, medytacja. joga, 
tai-chi, biofeedback. Jeden z naj-
lepszych lekarzy – Howard Schu-
biner – w książce pt. „Unlearn yoy 
pain” (Uwolnij się od bólu) tłumaczy, 
że zrozumienie podstawowej przy-

czyny bólu pozwala się od niego 
uwolnić. Na płycie CD podaje 
zestawy skutecznych ćwiczeń.

Roślinne surowce
W Centrum Ziołolecznictwa Wilcac-
cora stosuje się ziołowe receptury 
wspomagające leczenie fibromialgii. 
Zdyscyplinowani pacjenci zgła-
szają poprawę jakości życia, stanu 
fizycznego i psychicznego. Co bar-
dzo ważne, stopniowo następuje 
łagodzenie bólu. Kuracje ustalane 
są indywidualnie. Stosujemy nastę-
pujące rośliny lecznicze: Vilcaco-
ra, Chuchuhuasi, Ortiga. Marco, 
Annona, Camu-camu, Tomillo, Tilo, 
San Juan i mieszanki: Inkas czaga 
esperanza, Gano-tumeric i inne.

Gwarantujemy najwyższą jakość 
naszych roślin leczniczych i produk-
tów naturalnych. Jako jedyna w Polsce 
firma poddajemy nasze surowce bada-
niom cytogenetycznym testem Leva-
na, określającym, czy chromosomy 
w komórkach ulegają uszkodzeniom, 
czy też nie. Dzięki współpracy z Uni-
wersytetem Warszawskim (Wydział 
Biologii) uzyskujemy odpowiedź, 
jakie stężenie (dawka) pozwoli uzy-
skać efekt leczniczy i nie zaszkodzi. 

Gdzie można uzyskać poradę?
Konsultacje w Centrum Ziołolecznictwa  
Wilcaccora, Łomianki,  
ul. Warszawska 71A, lub telefonicznie 
(22 751 65 07, 22 751 85 43).

GDY BOLI CAŁE CIAŁO

„Jeśli widzisz kogoś, kto cierpi, nie odwracaj wzroku”
Lady Gaga
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