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28 dni do zdrowia to projekt prozdrowotny,
którego celem jest pokazanie prostych kroków
w osiąganiu lepszego zdrowia czy
samopoczucia. To szansa, z której możesz
skorzystać, żeby pomagać sobie i swoim
najbliższym. 28 dni do zdrowia to edukacja
poprzez autorskie programy edukacyjno -
praktyczne, e-booki, blog i livy. 28 dni do
zdrowia to wsparcie w postaci konsultacji
naturopatycznych online.

28dnidozdrowia.pl
Team 28 dni do zdrowia

Autor:  Agnieszka Wanat
Naturopatka i Informoterapeutka

Jestem  czwartym pokoleniem kobiet, w mojej
rodzinie, zajmujących się medycyną naturalną.
Zaufałam medycynie alternatywnej, gdy
chorowałam na boreliozę i inne choroby
przewlekłe. W mojej praktyce stosuję
fitoterapię, suplementację, dietoterapię,
informoterapię. Jestem zorientowana na
osiąganie pozytywnych rezultatów
zdrowotnych u moich podopiecznych. Moje
obszary zainteresowania to borelioza,
oczyszczanie organizmu i holistyczne terapie
wspierające cały organizm.

Autor: Hanna S. Miller  
Dietetyczka i Naturoterapeutka

Na co dzień pracuję w swoim gabinecie
korzystając z naturalnych metod
terapeutycznych. Szczególnie cenię sobie
dietoterapię, fitoterapię, hipnozę
terapeutyczną i metodę biorezonansu Bicom.
Łączę dietetykę współczesną z zaleceniami
tradycyjnej medycyny chińskiej, stosuję
wybrane zioła i suplementy dla wsparcia
organizmu i uzupełnienia niedoborów. Moje
obszary zainteresowań to głównie  zespół jelita
drażliwego, alergie i tarczyca.
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Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?

Spis treści

NOTA PRAWNA
Informacje zawarte w tej publikacji  nie są poradą medyczną i nie
mogą zastąpić profesjonalnej porady, diagnostyki ani leczenia.Mają
charakter ogólny. Zanim podejmiesz terapię powinnaś
skonsultować się ze swoim lekarzem lub naturopatą.
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Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?

Kleszcz nie musi, ale może przewrócić życie
do góry nogami. Warto mieć świadomość, że
nie jest całkowicie nieszkodliwy. Kleszcz jest
bardzo podstępny. W momencie wbicia się 
w organizm żywiciela wtłacza substancje
znieczulające. Dlatego nosiciel go nie będzie
czuł, a kleszcz ma możliwość spokojnego
żerowania. A Ty jesteś nieświadoma/y
zagrożenia...
Kleszcze mogą pojawić się już w lutym, a
nawet mogą być obecne przez cały rok jeśli
zima jest ciepła.
 228dnidozdrowia.pl



trawa, niskie poszycie i podobna
roślinność aż do 120 cm wysokości np.
paprocie
prywatne ogródki (też w mieście)
lasy
łąki
parki
cmentarze
tereny wiejskie
zwierzęta domowe, np. konie, psy, koty 
dzikie zwierzęta
place zabaw z obfitą roślinnością

GDZIE SPOTKASZ KLESZCZA?

Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?
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Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?

5  ZASAD
na uniknięcie kleszcza

zakładaj szczelne okrycie wierzchnie w
jasnych kolorach
zakładaj wysokie obuwie
używaj preparatów odstraszających
kleszcze - repelentów czy olejków
eterycznych
po każdym przyjściu do domu z terenów
zielonych sprawdzaj całe ciało
chroń swoje zwierzęta domowe
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PRZEPIS
2 łyżki oleju bazowego
5 kropli olejku z drzewa herbacianego
5 kropli olejku geraniowego
5 kropli olejku lawendowego
5 kropli olejku cedrowego
Miksturę wymieszaj i nakładaj na skórę 30
minut przed wyjściem*.

NATURALNY PREPARAT OCHRONNY 

Najskuteczniej kleszcza odstraszysz
olejkami z drzewa herbacianego,
geraniowym, lawendowym i cedrowym.

W celu stworzenia preparatu własnej
produkcji wybierz olej bazowy np.:
kokosowy, z pestek winogron , jojoba czy
ze słodkich winogron. 

Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?

5

*Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Podane
proporcje dotyczą zastosowania preparatu u dorosłych.
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3 FORMY ROZWOJOWE 
KLESZCZA

Larwa

Nimfa 
 

Postać dorosła
 

Najgroźniejszą formą kleszcza jest nimfa. Jest
mała i trudno ją zauważyć, a przenosi o 20%

więcej patogennych bakterii niż forma
dojrzała.

Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?
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Borrelia

Bartonella

Yersinia

Mycoplasma

Babeszja

Chlamydia

Anaplasma

Riketjse

RODZAJE BAKTERII
PRZENOSZONYCH
PRZEZ KLESZCZE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleszcz jest rezerwuarem wielu patogennych
bakterii. Co ciekawe, sam kleszcz jest jedynie
ich nosicielem i sam nie zachoruje. 

Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?
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usuwać za pomocą paznokcia/palców
natłuszczać kleszcza
podgrzewać kleszcza
wyciskać
polewać alkoholem
usuwać ruchem obrotowym - może to
spowodować urwanie głowy kleszcza

pincetą
kleszczołapką
szczypcami
kleszczkartą
lassem do wykręcania kleszczy
przyrządem dwuetapowym - wymrażanie
i usuwanie 
urządzeniem w formie pompki

Czego nie wolno robić?
 

Czym usunąć kleszcza?
 

Jak bezpiecznie usunąć kleszcza?

Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?
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Złap kleszcza za głowę, jak najbliżej
powierzchni skóry. 
Zdecydowanie i równomiernie wyciągnij
kleszcza. Nie wykonuj ruchów skrętnych,
gdyż mogą one spowodować pozostanie
części pajęczaka w skórze. Gdy głowa
kleszcza pozostanie w ranie, spróbuj
złapać i wyciągnąć samą głowę czystą
pincetą. W przypadku, gdy nie będzie to
możliwe, pozostaw ją w ranie do
wyropienia lub udaj się po pomoc do
lekarza.
Po usunięciu kleszcza zdezynfekuj
miejsce ukąszenia oraz dłonie, najlepiej
jakimś środkiem antyseptycznym lub
alkoholem.
Zmiażdż kleszcza twardym narzędziem 

USUWANIE KLESZCZA PINCETĄ

i zutylizuj. Nie dotykaj go gołymi palcami.

Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?
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rumień wędrujący (nie musi wystąpić!)
objawy grypopodobne
wędrujące bóle stawów, mięśni i ścięgien
szumy w uszach
bóle głowy
problemy z oczami – nieostre widzenie
drętwienie kończyn
zmęczenie
zaburzenia rytmu serca
paraliż mięśni twarzy
gorączka
sztywnienie karku
zaburzenia autonomicznego układu
nerwowego
bóle żołądka i jelit
drżenie kończyn
bóle w klatce piersiowej

OBJAWY BORELIOZY:

Najczęściej diagnozowaną chorobą
odkleszczową jest borelioza.

Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?
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uszkodzenie mięśnia sercowego
skoki ciśnienia krwi
załamanie nerwowe – napięcie układu
nerwowego
problemy ze snem
zaburzenia pamięci krótkotrwałej
przygnębienie
lęk
napady agresji
falowy przebieg infekcji – pogorszenie
/polepszenie
duża opuchlizna po ugryzieniu komara (
szczególnie u dzieci )
wiele innych zaburzeń

Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?
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 Nie robić nic i czekać na rumień 
 wędrujący.
 Iść do lekarza i prosić o antybiotyk, bo 
 może doszło do zarażenia.
 Skorzystać z naszego skutecznego,
naturalnego rozwiązania wspierającego
organizm.

Masz 3 opcje:

1.

2.

3.

Mieszanka ekstraktów ziołowych o
działaniu przeciwbakteryjnym*
Witamina C
Witaminy ADEK dla wsparcia odporności

UKĄSIŁ CIĘ KLESZCZ I NIE WIESZ CO DALEJ?

Kuracja naturalna
 STOP Borelioza

Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?
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*Polecany przez nas produkt z rabatem 8%

http://bit.ly/stopborelioza
https://naturday.pl/partner/0155585/0155585/2


TESTY W KIERUNKU BORELIOZY

Większość testów można wykonać po upływie
4-6 tygodniu od ukąszenia

Elisa 
Western Blot 

Testy Elisa i Western Blot można wykonać na NFZ.

LTT, czyli test

EliSpot2 
KKI – krążące
kompleksy
immunologiczne 
Badanie kleszcza
w kierunku
nosicielstwa
bakterii

transformacji
limfocytów

Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?
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PCR i PCR Real time - metoda reakcji
łańcuchowej polimerazy
Badanie płynu mógowo – rdzeniowego
Testy medycyny alternatywnej typu
BICOM

Ukąsił kleszcz i co dalej?
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Zapraszamy na naszego bloga:

28dnidozdrowia.pl/blog/

https://28dnidozdrowia.pl/blog/


mocne ekstrakty ziołowe o działaniu
bakteriobójczym w kapsułkach*
witamina C
witaminy ADEK dla wsparcia organizmu

Kuracja może być stosowana zaraz po
ugryzieniu przez kleszcza oraz 2x w roku
zapobiegawczo po przebytej chorobie
odkleszczowej.

Kuracja trwa 1-2 miesiące:

Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?

Nie czekaj! Zapobiegaj!

Kuracja naturalna 
STOP Borelioza

Zapraszamy na konsultację online:

15

28dnidozdrowia.pl/konsultacje/
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*Polecany przez nas produkt z rabatem 8%

https://28dnidozdrowia.pl/konsultacje/
http://bit.ly/stopborelioza
https://naturday.pl/partner/0155585/0155585/2
https://naturday.pl/partner/0155585/0155585/2
https://naturday.pl/partner/0155585/0155585/2


Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?
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Program edukacyjny
Jak ogarnąć boreliozę?

5 e-booków, które przybliżą Ci temat
choroby jaką jest borelioza
21 skutecznych, alternatywnych
terapii boreliozy
omówienie sposobu odżywiania
wspomagającego leczenie chorób
odkleszczowych
gotowy jadłospis na 5 dni

Dołączając do Programu 
Jak ogarnąć boreliozę? 
otrzymasz:

Nasz program to 5 e-booków:

https://28dnidozdrowia.pl/borelioza/
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Ukąsił mnie kleszcz i co dalej?
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Przewodnik Zdrowego Odżywiania
"Zdrowie od kuchni"

Życzymy Ci dużo zdrowia
Agnieszka & Hanna

przepisy na 7 śniadań z listą zakupów
przepisy na 7 lunch boxów z listą zakupów
przepisy na 7 obiadów z listą zakupów

14 obszernych artykułów, dzięki którym
dowiesz się jakie modyfikacje wprowadzić w
kuchni, żeby odżywiać się zdrowiej.

3 E-booki:

Dołączając do Programu „Zdrowie od kuchni”
otrzymasz:

E-book – „Proste kroki do nawodnienie organizmu”
E-book – „7 przepisów na zdrowe słodkości do pracy”
E-book – „7 przepisów na zdrowe koktajle i soki„

Odbierz GRATIS 7 przepisów na 
odżywcze śniadania

https://www.facebook.com/28dnidozdrowia
https://28dnidozdrowia.pl/zdrowie-od-kuchni/
https://28dnidozdrowia.pl/
https://app.getresponse.com/site2/newsletter-subskrypcja/?u=y6FkA&webforms_id=zv3EA
https://app.getresponse.com/site2/newsletter-subskrypcja/?u=y6FkA&webforms_id=zv3EA
https://app.getresponse.com/site2/newsletter-subskrypcja/?u=y6FkA&webforms_id=zv3EA

