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W HARMONII Z TRADYCJĄ

Ewa arEnt

Wierzyć mi się nie chce że ja - kobieta 
zdecydowałam się otworzyć własny 
biznes, nie było to przecież normą od 
pokoleń.

Wieloletnia praca w aptece dawała 
mi dużo satysfakcji przez możliwość 
pomocy ludziom, chociaż w tamtych 
czasach trudno było do końca pomóc, 
skoro czasami żadna recepta nie mogła 
być zrealizowana z powodu braków 
leków w aptece. Ale to były problemy 
osób po drugiej stronie lady.

Kiedy mnie dotknął ten sam problem 
i stanęłam w obliczu choroby mimo 
większych możliwości i dostępności le-
ków okazało się że chemia nie do końca 
dawała radę. Był to moment zwrotny 
w moim życiu. Zaczęłam szukać alter-
natywy, wybrałam zioła, które okaza-
ły się skuteczne. Przyznaję, że było to 
dla mnie ogromnym zaskoczeniem, 

ponieważ nie byłam do końca przeko-
nana o ich właściwościach leczniczych. 
Trwało to dłużej ale efekt był, powoli 
zaczęłam przewartościować swoje my-
ślenie. Wiadomo że w sprawach ostrych 
nie ma co liczyć na zioła, tylko należy 
szybko działać, a później leczyć szkody 
naturalnymi substancjami. Moja cho-
roba była taką iskrą, która skierowała 
moje myślenie w sprawie leczenia na 
inne tory. Postanowiłam otworzyć zie-
larnię, żeby móc pomagać Innym kiedy 
leki chemiczne zawodzą.

Pierwsza Zielarnia Evital powstała 
w 1993 roku w Poznaniu na ul. Lesz-
czyńskiej w domu jednorodzinnym, 
a po 10 latach przeniosła się do istnieją-
cego dziś pawilonu. Po kolejnych pięciu 
latach powstała filia na osiedlu Jagiel-
lońskim, a najmłodszą Zielarnię otwo-
rzyłam w 2014 roku na osiedlu Wichro-
we Wzgórze.

Na początku działalności pieniędzy 
miałam tylko na małą inwestycje, Mąż 
zrobił regały, a ja kupiłam pierwsze pro-
dukty za symboliczną małą kwotę.

W tamtych czasach 
dostępność towa-
ru w hurtowniach 
była prawie żadna, 
także braki na pół-
kach były normą. 
Jednak fakt, że każ-
dej kolejnej Osobie, 
której udało się 
choć trochę pomóc, 
cieszył tym moc-
niej. Po całym dniu 
pracy, kiedy za-
mknęłam zielarnie, 

jeździłam do późnych godzin nocnych 
po hurtowniach, żeby kupić brakujące 
produkty, wtedy nie było jeszcze sieci 
kurierów.

Pamiętam emocje jakie towarzyszyły 
mi w pierwszym dniu otwarcia. Obawy 
czy przyjdą Klienci, co powiedzą...

W napięciu oczekiwałam, ale nikt w cią-
gu pierwszej godziny nikt się nie poja-
wił, a później drzwi się nie zamykały!

I tak pozostało do dziś. Dziesiątki  
tysięcy Klientów, choć ciężko tylko tak 
Ich nazwać, przestąpiło progi zielarnii 
w ciągu tych 25 lat. Są tutaj inne rela-
cje niż w aptece - wieloletnie przyjaź-
nie i znajomości. Często bywa tak, że 
przsyjście po produkt jest tylko pretek-
stem, żeby się spotkać i porozmawiać.

Kiedy wspominam, co stało na półce 
sklepowej, były to towary znanych 
polskich producentów takich jak Her-
bapol i Polfa. Artykułami deficytowy-
mi były Visolvit czy wata. Był jeszcze 
jeden problem, musiałam zacząć uczyć 
się nowej dziedziny, zupełnie nie po-
krywającej się z wiedzą apteczną. Dzia-
łanie leków medycyny konwencjonal-
nej już znałam, natomiast zgłębianie 
wiedzy o bardzo szerokim działaniu 
produktów naturalnych zajęło mi tro-
chę czasu. Rozpoczęłam od zaleceń  
Klimuszki, Sroki i innych dostępnych 
wtedy publikacji.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie zaan-
gażowanie moich Dzieci. Był to okres, 
kiedy mówiły: „W życiu, nigdy nie…!”, 
ale powoli im to przechodziło. Naj-
pierw w wolnych chwilach, a później 

To było aż 25 laT Temu 
a minęło jak...
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stopniowo przejmowały obowiązki. Razem z Córką prowadzimy 
sklepy stacjonarne a Syn zawiaduje od strony informatycznej. 
Obecnie tworzymy sklep internetowy www.evital.pl.

Dzisiejsze sklepy to już zupełnie inna historia. Dostępność pro-
duktów jest wręcz nieograniczona co z kolei powoduje, że musi-
my bardzo dużą uwagę poświęcać na ich prawidłowy dobór. Na 
naszych półkach znajdują się wyłącznie towary znanych i powa-
żanych marek, których jakość i działanie nie budzi wątpliwości 
i jest poparta badaniami i atestami. Staramy się nadążać za nowin-
kami, jednak nie wszystkie nawet reklamowane produkty znajdą 
się na naszych półkach.

Tak jak duży nacisk kładziemy na jakość towaru, tak samo duży na-
cisk kładziemy na wiedzę naszą oraz Personelu Zielarni Evital. Dbamy 
o możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, wspieramy i motywujemy 
do ciągłego rozwoju. Niejednokrotnie miałyśmy przyjemność uczest-
niczyć w konferencjach gdzie wykładali m.in.: dr Ryszard Grzebyk, dr 
Franz Enzmann, dr Bodo Kukliński, Tadeusz Miszczak, Jerzy Zięba oraz 
organizowanych m.in. przez firmę Solgar, Aboca czy Diochi.

Współpracujemy ściśle z dietetykiem oraz gabinetem medycyny na-
turalnej. To co jemy, nasza dieta, jest podstawą prawidłowego funk-
cjonowania organizmu oraz podstawą w jednostkch chorobowych. 
Z tego też powodu, by uzupełnić ofertę w dobrą żywność oraz by 
umożliwić łatwiejszy dostęp do produktów przy dietach eliminacyj-
nych powstał już rok temu sklep ze zdrową żywnością Vitalny Skład.

25 lat temu, otwierając maleńką zielarnię, moim założeniem było 
pomagać. Cieszę się, że ta idea przetrwała do dnia dzisiejszego.

I cóż... pozostało nam tylko powiedzieć: 
„Bardzo Wszystkim dziękujemy za te 25 lat”

Zespół Zielarni Evital

Ewa Arent – Mama

Bardzo duży nacisk kładziemy na wiedzę 
naszą i naszego Personelu. Umożliwiając 
tym samym uczestnictwo w szkoleniach 
i konferencjach. Wspierając i motywując 
do ciągłego rozwoju.

Anna Arent-Nowicka

...to jest wersja mojej Mamy, ale wg mnie 
brakuje tu choćby wzmianki o tysiącach 
Osób, które wielokrotnie wracały z po-
dziękowaniami, setkach nieprzespanych 
nocy przez próbę rozwiązania problemów 
Pacjentów oraz o OGROMNYM ZAUFA-
NIU I WDZIĘCZNOŚCI Z ICH STRONY,  
na które zapracowała latami.

W HARMONII Z TRADYCJĄ
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W HARMONII Z TRADYCJĄ

Pani Milada

„Pracuję w Zielarni Evital już blisko 11 lat. Obserwowałam jej rozwój i sama rozwijałam się wraz 
z nią. Nadal rozwijam się i uczę, poszerzam wiedzę na szkoleniach i spotkaniach. Zielarnia cały czas 
podlega metamorfozom i jest otwarta na zmieniające się potrzeby Klientów. Mamy wspaniały Ze-
spół, Szefową do pozazdroszczenia i życzliwych Klientów, od których możemy niejednokrotnie usły-
szeć: „Dobrze, że jesteście!”.

Pani Paulina

„Z punktu widzenia pracownika. Praca w Zielarni Evital daje niezwykle dużą satysfakcję, jednak do ła-
twych nie należy. Szczególnie trudne są początki, zwłaszcza gdy na półkach w Zielarni jest ogrom no-
wych, często wcześniej nieznanych produktów. Był to ciężki czas nauki, czytania (zresztą ciągle jest, 
ponieważ ciągle na półkach pojawiają się nowości). Jednak zawsze mogłyśmy liczyć na pomoc naszych 
ekspertów z wieloletnim doświadczeniem (uwielbianych przez naszych Klientów) – Panią Ewę oraz jej 
córkę Anię. Od początku pracy w Zielarni trzeba było zapracować sobie na zaufanie odwiedzających nas 
Klientów, tych „stałych”, którzy są u nas nawet codziennie oraz tych „nowych”.
Jest nam ogromnie miło słyszeć od klientów: „To nasza Zielarnia!!!”

Pani Marta

„W ciągu trzech lat mojej pracy w Zielarni zauważyłam jak dużym zaufaniem darzą nas Pacjenci. 
Wracają do nas po poradę, dobre słowo, a czasami tylko po to aby ich wysłuchać. Zawsze staram się 
aby otrzymywali ode mnie rzetelną i satysfakcjonującą Ich pomoc. Kiedy Pacjenci, przekraczając 
próg Zielarni, witają mnie uśmiechem i słowami podziękowania za poradę, wiem że to co robię ma 
sens, daję motywacje do dalszego poszerzania swojej wiedzy. To, jak również atmosfera jaką tworzy 
nasz zgrany Zespół powoduje, że każdego dnia z chęcią przychodzę do pracy.

Nasze sklepy w Poznaniu:
Górczyn Leszczyńska 53
61 830 55 22

rataje 
os. Jagiellońskie 121 B
61 877 77 11

WinoGrady 
os. Wichrowe Wzgórze 105j
61 295 95 96

www.evital.pl


