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INNOVÁCIÓ AZ IMMUNERŐSÍTÉSBEN



HUMUSZSAVAK: A TERMÉSZET HAJTÓEREJE

Mi a humusz/fulvosav (Humicin)?

• A talajban természetes módon kialakult, sokféle, bonyolult szerves sav gyűjtőneve

• Különböző vízoldékonyságú, de nagyon erős biológiai hatású, elsősorban növények 
bakteriális, lassú bomlásakor kialakult nagy molekulák

• Molekuláris szerkezetük nagyon változatos, mégis megdöbbentően hasonló, 
biológiai hatásaikban is egymást erősítő policiklusos-poliaromás szerves savak

• A gazdag, fekete talajokban, tőzegekben, tőzegiszapokban alakul ki

• Iszap- és tőzeg a leggyakoribb lelőhelye

• Az alap humuszsavak további bakteriális lebontásával jön létre a teljesen 
vízoldékony, kisebb molekulájú fulvosavak csoportja

Honnan származik?
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• A szervetlen ionok, vegyületek sejtbe
juttatását oldja meg

• Erősíti az ásványi anyagok és a 
tápanyagok felszívódását

• Klinikailag igazolhatóan növeli az 
immunrendszer hatékonyságát

• Beállítja a test elektrokémiai egyensúlyát

• Növeli az enzimreakciók sebességét

• Gyorsítja az anyagcserét

• Védelmet biztosíthat bizonyos szennyező 
anyagok, nehézfémek és szabadgyökök 
ellen

A termés, növekedés, bőség elősegítése
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Erős, szerves elektrolit Szabadgyök- fogó és antioxidáns

Természetes kelátor és méregtelenítő Kémiai reakciók befolyásolása a szervezetben

• A sejtek működéséhez szükséges sejt 
membránpotenciál fenntartását, és a mitokondriális
membrán megfelelő működését erősíti

• Így a szervezet sejtjei közötti kommunikáció és a 
sejtek saját jelzőfolyamatai hatékonyabbak maradnak

• A soktagú aromás gyűrűs molekulák a 
szabadgyökökben található párosítatlan elektronok 
megkötésével

• Az átmenetifémek redox reakcióit gyorsítva, 
könnyíti azok ártalmatlanná válását

• A humicin segítségével a fém- és más szervetlen 
ionok könnyen felszívódó formába kerülnek

• Szerves szennyezőanyagokkal is képes olyan 
kötéseket kialakítani, melyek segítségével azok 
lebontása, oxidációja és kiürülése gyorsul

• Három féle kémiai reakcióban játszanak szerepet:
• elektrosztatikus (Coulomb) attrakció
• Keláció- komplexképzés 
• Hidrogénhidak képzése
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Az immunrendszer erősítéséről több nagy létszámú állatkísérlet, és több dél-afrikai
Klinikai vizsgálat is bizonyítékot szolgáltat



A koronavírus-kutatás nagyágyúja, Ralph Baric munkacsoportja 2010

A Zn és az immunrendszert kiegyensúlyozó szisztémás hatású 
Se egymást erősítő (szinergiás) hatású lehet.

A C-vitamin a koronavírusos fertőzésben sérült anyagcsere és 
antioxidáns helyzetet segíthet helyreállítani.

A Zn elsősorban a koronavírusok fő enzimjét, a RdRp-t 
blokkolja.
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