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przetrwanie w ciągle zmieniających się warunkach oto-
czenia współczesnego Homo Viator. 
Wiosną zeszłego roku zgłosiła się do mojego gabinetu 
32-letnia kobieta, poszukująca przyczyny braku miesiączki 
i niepłodności. Po wielu próbach leczenia i konsultacjach 
specjalistycznych w ośrodkach klinicznych, w których 
rozpoznano idiopatyczną niewydolność jajników jako 
przyczynę braku miesiączki i wtórnej niepłodności. Nie 
dawano pacjentce nadziei na wyleczenie, proponując 
jedynie leczenie substytucyjne, hormonalne. Pacjent-
ka poszukiwała jednak nadal przyczyny patologii, ciągle 
zadając sobie pytania, dlaczego – mimo braku obciążeń 
genetycznych i zdrowego w jej ocenie trybu życia, zdro-
wego dzieciństwa – spotkało ją takie doświadczenie? Czy 
to prawda, że zioła i dieta mogą to zmienić? Tylko takiej 
formy terapii jeszcze nie próbowała.
Na podstawie oceny budowy ciała, badania podmioto-
wego i przedmiotowego, badań dodatkowych, w tym 
obrazowych USG, oceny grubości endometrium wiel-
kości macicy, budowy jajników, oceny pęcherzyków  
i drugorzędowych cech płciowych, oceny skóry, włosów, 
błon śluzowych, budowy kostno-mięśniowej, sylwetki 
biomechaniki – należało wnosić, że chora w swoim do-
tychczasowym rozwoju psychosomatycznym nie miała 
deficytów rozwojowych, typowych dla hipoestrogeni-
zmu. Zgłaszała jedynie nawracające zakażenia dróg mo-
czowych, cechy nietolerancji pokarmowej po pokarmach, 
których sama nie potrafiła identyfikować, okresowe 
zmiany wypryskowe na skórze, które wiązała z nasilony-
mi wzdęciami brzucha i zmianami w konsystencji stolca. 
Miała podwyższone pH śluzu z dróg rodnych, cechy na-
wracającego bacterial vaginosis.
Postępującą poprawę ogólnego stanu zdrowia uzyskali-
śmy za pomocą spersonalizowanej diety, budującej sym-
biotyczny, mutualistyczny mikrobiom jelit: ziół z zawar-
tością garbników katechinowych – species antidiarhoi-
cae, Quecor (lek z kory dębu) 5 razy 1  tabletka, naparów 
flawonoidowych: lipa, czarny bez, dzika róża + melisa + 
pokrzywa + zioła prebiotyczne + malina + płesznik + ow-
sianka gotowana na wodzie, z miodem akacjowym lub 
nawłociowym, z dodatkiem żurawiny i leków ziołowych 
Salicortex (lek z kory wierzby), Hiposem (lek z nasienia 
kasztanowca), Ginkgofol (lek z liścia miłorzębu), właści-
wego nawadniania naparami flawonoidowymi, wymu-
szającego diurezę ponad 2,5 l w ciągu dnia. Poprawiły 
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Pierwsza miesiączka u 32 letniej kobiety 
dzięki zastosowaniu spersonalizowanej diety 
i leków ziołowych

W mojej wieloletniej praktyce lekarskiej ciągle 
doświadczam przypadków zadziwiającej po-
prawy stanu zdrowia pacjentów – ze schorze-

niami o udokumentowanym klinicznie, nieodwracalnym 
procesie chorobowym – poprzez zastosowanie sper-
sonalizowanej diety i leków ziołowych! Ciągle po-
twierdza się słuszność sposobu myślenia Hipokratesa  
i jego uczniów o zdrowiu: Natura jest najlepszym leka-
rzem wszelkich chorób. 
Dieta jest najsilniejszym czynnikiem środowiskowym, 
wpływającym na epigenetyczne programowanie na-
szego organizmu. W biologii nic nie dzieje się bez przy-
czyny, choć czasami nie potrafimy tej przyczyny nazwać, 
zdefiniować. Środowiskowe, naturalne czynniki, zawarte 
są w ziołach i w diecie. Wpływają na procesy bioinfor-
matyczne, niezbędne do komunikowania się wszystkich 
uczestników ekosystemu, w którym żyjemy, sterują epi-
genetycznie metagenomem, procesami biochemicznymi, 
immunologicznymi, endokrynologicznymi, wpływają na 
właściwe funkcjonowanie niezbędnych, chroniących nas 
układów adaptacyjnych – nerwowego, krążenia, immu-
nologicznego, endokrynnego – umożliwiających nam 

się parametry skórno-śluzowkowe, chora nie odczuwała 
już dyskomfortu w obrębie brzucha, ustąpiły uciążliwe 
wzdęcia, nieregularne wypróżnienia, poprawiła się kon-
systencja stolca, nie występowały nawracające wcześniej 
objawy BV. W kontrolnych badaniach obrazowych USG 
zwiększała się grubość endometrium i wielkość macicy, 
zaczęły się powiększać pęcherzyki jajnikowe, z obecnością 
pechęrzyka dominującego Graffa. Zaczęła się pojawiać 
typowa zmienność rozciągliwości śluzu i temperatury cia-
ła, a po 6 miesiącach terapii pojawiło się pierwsze, skąpe 
jeszcze krwawienie, ze złuszczającego się endometrium. 
W kolejnych cyklach miesiączki stawały się coraz bardziej 
obfite i następowała ich stabilizacja czasowa.
Powróciła nadzieja młodej kobiety na posiadanie włas-
nych dzieci, o których marzyła wychowując i kochając 
już dwoje dzieci adoptowanych.
Idiopatyczna niewydolność jajników, brak miesiączki, 
owulacji – nie dawały wcześniej nadziei na zajście w ciążę.
Kolejny raz osiągnęliśmy sukces, identyfikując środowi-
skowe przyczyny schorzenia i stosując naturalne meto-
dy leczenia za pomocą diety i ziół, zatrzymując błędne 
koło patologii, często występujące w przewlekłych scho-
rzeniach o charakterze immunopatii, przewlekłych nie-
swoistych stanach zapalnych. Zaburzenia mikrobiomu 
jelit, dysbioza jelitowa, uszkodzenie śluzówki przewodu 
pokarmowego, endotoksemia, zła prezentacja antyge-
nów środowiskowych w obrębie największego obszaru 
prezentującego antygeny środowiskowe MALT i w kon-
sekwencji źle funkcjonujący układ odpornościowy, en-
dotoksemia wpływająca na subtelne procesy bioinfor-
macyjne na poziomie komórkowym i układowym. To 
są częste przyczyną patologicznych procesów niszczą-
cych nasz organizm. Zahamowanie tego błędnego koła 
umożliwiło młodej kobiecie powrót do zdrowia i radość 
z posiadania własnego potomstwa.

* * *
W otaczającym nas środowisku znajdują się czynniki nisz-
czące organizm, ale też czynniki umożliwiające powrót 
do zdrowia, co wynika z fascynującej organizacji ekosy-
stemów, których jesteśmy integralną częścią. Obserwa-
cja organizacji ekosystemów, i respekt dla nich mogą 
nam zapewnić optymalne wykorzystanie naszego po-
tencjału biologicznego, który przekażemy następnym 
pokoleniom. Mogą nam zapewnić dobrostan psychicz-
ny i fizyczny. Natura jest najlepszym lekarzem wszelkich 
chorób. To niepodważalna prawda. Oby dieta i zioła były 
jedynymi potrzebnymi nam lekami.
Z szacunkiem dla kreacjonizmu przyrody…
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Lek. med. Tadeusz Liczko ukoń-
czył Śląską Akademię Medyczną 
(1983). Prowadzi gabinety leka-
rza rodzinnego i flebologiczny 
w Naprawie (od 2000). Jest znany 
jako specjalista od trudno goją-
cych się ran nóg i obrzęków. Zaj-
muje się też kompresjoterapią, 
immunologią i nietolerancjami 
pokarmowymi, zasadami opty-
malnego biologicznie żywienia 
chorych, zapobieganiem schorze-
niom, wykorzystaniem potencjału 
biologicznego pacjentów, poszu-
kiwaniem środowiskowych przy-
czyn chorób.

Foto: ©AdobeStock/ Lydie stock

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.,    www.labofarm.pl     www.sklep.labofarm.pl

Quecor®

zwalcza biegunkę działając: 
  ściągająco     przeciwzapalnie
  przeciwdrobnoustrojowo

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami 
wynikającym wyłącznie z długotrwałego stosowania.

ziołowy lek na biegunkę
Skład tabletki: kora dębu (Quercus cortex) - 370 mg
Wskazania: Tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje: czynną lub pomocnicze zawarte w preparacie.
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