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KONFRONTACJA PRAC
BADAWCZYCH

Temat: Fulvica™ Premium Alkaline Black Water, pierwiastki śladowe,
minerały śladowe, kwasy huminowe, kwasy humusowe, kwasy fulwowe

O PRACACH BADAWCZYCH

Wybrane informacje po
niezależnej konsultacji
z Zakładem Tworzyw
Uzdrowiskowych, Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego
Państwowego Zakładu Higieny
w Polsce.
Nie przeprowadzono niezależnej
weryfikacji wszystkich
informacji uzyskanych od stron
trzecich.

KWASY HUMUSOWE
POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI
Małe i niezwykle silne humusowe minerały śladowe w znaczący
sposób wpływają na poprawę jakości życia. Ten niesamowity
związek organiczny pochodzi z niezwykle rzadkiego materiału
roślinnego znanego jako kwasy humusowe (zawierający m.in.
kwasy fulwowe i kwasy huminowe).
Las deszczowy jest jednym z najbogatszych źródeł humusowych
minerałów śladowych na świecie. Woda Fulvica™ jest nie tylko
bogata w kwasy humusowe ale zawiera także ponad 70 wysoko
przyswajalnych koloidalno-jonowych pierwiastków śladowych
i innych cennych mikroelementów.
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CZYM JEST KWAS HUMUSOWY
(PIERWIASTKI ŚLADOWE,
MIKROELEMENTY, MINERAŁY
ŚLADOWE)?
Kwas humusowy w wodzie Fulvica™ zawiera tylko pierwotne
humusowe minerały śladowe, które ostały się w wolnej postaci.
Te naturalne i nieprzetworzone kwasy są w stanie transportować
składniki odżywcze przekraczające 60 razy ich własną masę co
sprawia, że są niezwykle skuteczne w dostarczaniu żywności i
suplementów do komórek organizmu. Kwasy humusowe często
nazywane są "brakującym ogniwem" żywienia.

Kwasy są w stanie usunąć szkodliwe substancje nawet z najbardziej
szkodliwych chemikaliów. Badania dowiodły, że kwasy humusowe są
również zdolne do neutralizacji promieniowania. Jako silny elektrolit,
kwas humusowy może dostarczyć życiodajnej energii do wszystkich
komórek naszego ciała.
Fulvica™ oferuje wszystkie te wymienione korzyści. Żaden pojedynczy
suplement żywności lub ich kombinacja nie jest w stanie zapewnić aż tylu
naturalnych korzyści zdrowotnych, które znajdują się w tej wyjątkowej
wodzie z mieszanką wolnych form kwasów humusowych i humusowych
minerałów.

KORZYŚCI KWASÓW
HUMUSOWYCH – OPINIA
EKSPERTA
ODNIESIENIE DO ŹRÓDŁA:
HTTPS://YOUTU.BE/HNLRWVIVYLW
Dr. Daniel Nuzum jest profesorem osteopatii i medycyny tradycyjnej na
Uniwersytecie Medycyny w Panam Natural Health Sciences w Nevis
(St.Kitts) oraz w Loma Linda, Ekwador. Ma praktykę osteopatyczną
i naturopatyczną w Nampa, Idaho.
Doktor dorastał pod opieką rodziców, którzy również są naturopatami.
Dorastanie w naturopatycznym środowisku silnie wpłynelo na
decyzj doktora aby podążać ścieżką medycyny naturalnej.
Posiada licencję Trybunalnego Departamentu Zdrowia, Jest
Certyfikowanym Amerykanskim Praktykiem oraz Doktorem Medycyny
Naturopatycznej, doktor Osteopatii, doktor Naturopatii, doktor
Medycyny Rdzennej i Tradycyjnej (w tym zarówno Medycyny Orientalnej
i Tradycyjnej Medycyny Amerykańskiej).
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MINERAŁY ŚLADOWE
CZYM SĄ HUMUSOWE MINERAŁY ŚLADOWE?
Wszyscy słyszeliśmy o tym, że nasz organizm potrzebuje pewnych
minerałów, takich jak wapń i magnez. Jednak nie często słyszymy o tym,
jak bardzo potrzebujemy również minerałów śladowych. Minerały, takie
jak wapń, magnez, fosfor i potas są znane jako makroelementy. Makro
minerały są potrzebne w organizmie w dużych ilościach.

AUTORZY: WIELU

Zapotrzebowanie
na minerały
śladowe jest
małe, ale nie
może być
lekceważone.

Zapotrzebowanie na minerały śladowe jest mniejsze ale nie może być
lekceważone. Pierwiastki śladowe są istotną częścią każdej diety.
Niestety, wiele osób nie dostarcza organizmowi tych bardzo potrzebnych
składników odżywczych w codziennej diecie. W obecnych czasach nawet
w pełni naturalne pokarmy często nie zawierają wszystkich niezbędnych
składników odżywczych, ponieważ nowoczesne techniki rolnicze
przyczyniły się do wypłukiwania tych minerałów z gleby.
Humusowe minerały śladowe są w 100% naturalnym elementem; co
ważne NIE mogą być one wytwarzane w laboratorium. Pierwiastki
śladowe znajdują się tylko w wysokiej jakości żywności lub naturalnych
suplementach. Wśród wielu minerałów śladowych możemy wymienić
między innymi: selen, wanad, german i jod.

MINERAŁY
ORGANICZNE HUMUSOWE MINERAŁY ŚLADOWE
Mikroelementy są dostarczane do organizmu wraz z pokarmem, jednak
ze względu na wyjałowienie gleb i "przemysłowy" charakter produkcji
żywności, ich zawartość w pokarmie jest znikoma (kilkunastokrotnie
mniejsza niż 20 lat temu).
Do mikroelementów w diecie człowieka zalicza się: jod, żelazo, fluor,
bor, kobalt, miedź, chrom, cynk,mangan, molibden, selen.
Specyfikacja:
Fulvica™ jest nieporównywalna z innymi produktami lub suplementami
diety, ponieważ oprócz kwasów humusowych zawiera ponad +77
naturalnie występujących minerałów w tym pierwiastków śladowych,
a także aminokwasy i enzymy. Działają one jako silny system
transportowania substancji odżywczych.
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Aminokwasy:
To niezwykłe związki, bez których organizm traci witalność, słabnie,
przestaje przyswajać witaminy i minerały, wpada w depresję, a w
konsekwencji łatwo się łamie, kruszy i usycha, jak chore drzewo. Nie
pozwólmy, aby brak aminokwasów obniżył jakość naszego życia.
Enzymy:
Dzięki enzymom wszelkie reakcje biochemiczne mogą szybko przebiegać
przy normalnej temperaturze organizmu i normalnym pH. W przypadku
nieobecności enzymów szybkość reakcji byłaby niezwykle swolna. Z tego
względu enzymy spełniają w organizmie zasadniczą rolę. Od ich
aktywności i efektywności zależy nasze zdrowie. Są to katalizatory
organiczne wytwarzane przez komórki. Są to zarówno białka proste jak i
złożone produkowane w organizmach żywych, które katalizują przebieg
reakcji metabolicznych. Zwane są także biokatalizatorami.

KORZYŚCI ZE SPOŻYWANIA
WODY FULVICA™
SKŁAD CZARNEJ WODY: WODA I KOMPLEKS KWASÓW
HUMUSOWYCH (COMPLEX).
1. Fulvica™ jako suplement zawierający +77 składników mineralnych
w tym mikroelementów - zawiera bogate ilości aminokwasów
organicznego pochodzenia i innych kwasów organicznych.
2. Jako suplement kwasu humusowego – nasz koncentrat w postaci
cieczy jest najbogatszym źródłem kwasów humusowych.
3. Suplement żelaza w postaci dobrze przyswajalnej przez organizm.
4. Dostarcza ponad +70 elektrolitów, co pomaga utrzymać równowagę
chemiczną, równowagę pH i przewodnictwa elektrycznego w
organizmie.
5. Zwiększa ogólną energię i wytrzymałość organizmu.
6. Aktywuje enzymy w organizmie.
7. Pomaga również w przyspieszeniu aktywności enzymatycznej,
transporcie witamin i minerałów do komórek, stymulowaniu podziału
i bezpiecznego usuwania herbicydów i pestycydów, zwiększa
wchłanialność składników pokarmowych do komórek, wspomaga
zdrowy podział komórek, zwiększa zawartość DNA w komórkach
i wspomaga szybkość syntezy RNA.
8. Bilansuje metabolizm.
9. Poprawia trawienie.
10. Poprawia funkcjonowanie mózgu i jasność umysłu.
11. Pomaga wydalać szkodliwe substancje przy wysiłku fizycznym.
12. Substancje humusowe obniżają gęstość krwi, wspomagają szybkie
rozpuszczanie skrzepów krwi i wylewów, a przez to mają dobroczynny
wpływ przede wszystkim na choroby naczyń krwionośnych.
13. Molekuła substancji humusowej wiąże ze sobą metale ciężkie, jak np.
ołów i kadm, a ponieważ przechodzi przez ścianki jelita potrafi te
szkodliwe substancje usunąć z organizmu.
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14. Substancje humusowe likwidują grzyby, różne rodzaje wirusów (np.
także wirusy typu herpes, powodujące opryszczkę) i chronią komórki
przed różnymi typami promieniowania - zwłaszcza ultrafioletowym i
radioaktywnym, przez co działają zapobiegawczo przeciw guzom
złośliwym.
15. Kwas humusowy tworzony z materii organicznej przy udziale
mikroorganizmów. Jest najsilniejszym antyoksydantem, gdyż ma 14
tryliardów (14 000 000 000 000 000 000 000) elektronów do oddania
i pobrania.

KORZYŚCI FUNKCJONALNE
ZALECANE SPOŻYCIE: DLA UZYSKANIA OPTYMALNYCH
REZULTATÓW, PIJ BUTELKĘ (500ML) WODY FULVICA™
DZIENNIE. REGULARNE PICIE WODY FULVICA™
ZAWIERAJĄCEJ ORGANICZNE MINERAŁY HUMUSOWE,
BEZPIECZNIE I EFEKTYWNIE WPŁYWA NA
FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU.
RÓWNOWAGA
Podnosi poziom energii - przywraca poczucie dobrego samopoczucia,
pomaga w budzeniu się bardziej wypoczętym, wspomaga spokojny sen
i przywraca wytrzymałość i siłę. Dostarcza najpotężniejszych elektrolitów
w naturze - zawiera ponad +70 naturalnych elektrolitów! Zwiększa
poziom wydajności organów w trakcie ćwiczeń.
Przywraca równowagę elektrochemiczną - wszystkie komórki w
organizmie są uzależnione od odżywienia mikroelementami i
pierwiastkami śladowymi – woda Fulvica™ zwiększa energię życiową
i długowieczność. Jest to proces alkalizacji organizmu.
Działa antydepresyjnie oraz antyoksydacyjnie.
OCZYSZCZANIE
Chelat (substancja wiążąca toksyny) - wspomaga komórki oraz system
nawadniania ciała – mobilizuje do usuwania toksyn. Kompleks
mineralny zwiększa wykorzystanie i wchłanianie pokarmowych
składników odżywczych i suplementów, skutkiem czego jest bardziej
efektywne odżywianie organizmu.
Oczyszcza organizm z różnych zanieczyszczeń (DETOX z pestycydów,
herbicydów) - kwasy humusowe są wyjątkowo reaktywnymi
substancjami. Co to oznacza? Przykładowo w procesie produkcyjnym
wymagana jest szczególna staranność, aby nie uszkodzić ani nie
zneutralizować skuteczności tych unikalnych substancji. Cząsteczki
minerałów kwasu humusowego zawierają receptor (odbierający jony)
i donor (oddający jony); receptory działają aby związać trucizny
w komórkach krwi i innych płynach ustrojowych i je unieszkodliwiać.
Komórki i płyny ustrojowe oczyszczają się poprzez eliminacje toksyn!
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WZMACNIANIE
Wzmacnia odporność immunologiczną - minerały śladowe i pierwiastki
śladowe zawierają energię elektrolitów, bez których system
immunologiczny jest osłabiony. Komórki układu immunologicznego
muszą być w stanie "oddychać” - wolne od toksyn i produktów ubocznych
oddychania komórkowego i mitozy.
STYMULACJA
Stymuluje metabolizm - dostarcza składniki do gruczołów potrzebne do
zrównoważonej produkcji hormonów – powoduje lepsze zrównoważenie
emocji. Komórki gruczołowe wymagają minerałów i pierwiastków
śladowych, które umożliwiają skuteczne wytwarzanie wystarczającej
ilości zdrowych hormonów niezbędnych do setek aktywności
biologicznych w systemie.
ZWIĘKSZANIE
Zwiększa wchłanianie składników odżywczych przez komórki - kwasy
humusowe działają jako silny „system transportowy”. Każda cząsteczka
kwasów humusowych może transportować składniki odżywcze, w tym
witaminy, minerały, enzymy, minerały śladowe, aminokwasy,
węglowodany i tłuszcze do masy 60 krotnie większej niż masa własna
cząsteczki. Żadna inna substancja organiczna lub nieorganiczna nie
demonstruje tej cechy do tego stopnia, jak cząsteczki kwasu
humusowego.
Zwiększa aktywność licznych enzymów - wszyscy rodzimy się ze stałym
(ustalonym) potencjałem enzymatycznym. Enzymy metaboliczne
i enzymy trawienne zmniejszają się z wiekiem. Poprzez zwiększenie
aktywności i ilości każdego z tysięcy enzymów w organizmie, humusowe
minerały śladowe również zwiększają ich skuteczność. Zmęczony
potencjał enzymatyczny równa się zmęczeniem ciała i umysłu.

CZĘSTO ZADAWANE
PYTANIA
ORGANICZNE HUMUSOWE MINERAŁY ŚLADOWE
Czy skład wody Fulvica™ jest kontrolowany?
Tak. W naszej firmie wierzymy, że jakość naszych produktów ma ogromne
znaczenie. Nasze produkty zostały przebadane przez Zaklad Tworzyw
Uzdrowiskowych Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie .Wiele firm
może twierdzić, że dostarcza w swoich produktach kwasy humusowe ale
nie są w stanie przedstawić niezależnych wyników badań. Zachęcamy
naszych klientów aby zawsze poprosili producenta o wyniki analiz
i dopytali „gdzie” i „jak” ich surowce są pozyskiwane.
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Czy produkty, które mają niskie ph zakwaszają organizm?
Produkty które są promowane z "neutralnym pH oraz z minerałami śladowymi" są pewnego rodzaju
oksymoronem. Nasz produkt alkalizuje z powodu dużej zawartości związków humusowych. Nasze kwasy
humusowe działają jak witamina C - która jest kwasem o działaniu alkalizującym organizm.
Radzimy unikać firm które twierdzą, że ich kwasy humusowe mają „neutralne pH” - jest to pewny znak, że NIE
sprzedają kwasów humusowych w wolnej postaci. To co sprzedają to związki zneutralizowane, NIE zawierające
korzyści jak w przypadku kwasów humusowych w wolnej postaci. Neutralne pH oznacza, że brak jest w produkcie
kwasów humusowych w wolnej postaci. Są to przereagowane kompleksy kwasów humusowych, które NIE
zawierają żadnych korzyści zdrowotnych dla organizmu.
Czy wasza firma wykorzystuje własny proces produkcji kwasów humusowych?
Tak. Hercules Holding sp. z o.o. twórca wody Fulvica™ jest bezpośrednim, wyłącznym dystrybutorem i partnerem
produktów (kwasów humusowych w czystej postaci). Producent nie ma potrzeby zastrzegać procesu produkcji
jako „tajnego” lub „zastrzeżonego”, ponieważ materiał depozytowy jest jednym z najrzadszych na ziemi - i dlatego
produkt ten NIE może być powielany! Kiedy poszukujesz informacji o innych produktach z kwasami
humusowymi, zwracaj uwagę na stwierdzenia „żadne szkodliwe substancje chemiczne nie są wykorzystywane
w procesie". Zauważ, że nie oznacza to, że żadne substancje chemiczne (szkodliwe lub nieszkodliwe!) nie zostały
wykorzystane.
Czy wasze produkty zawierają 100% kwasu humusowego (w roztworze)?
Na licznych stronach internetowych pojawia się to stwierdzenie. Wszystkie kwasy humusowe są rozpuszczalne we
wszystkich zakresach pH…i tak, nasz produkt jest w 100% rozpuszczonym kwasem humusowym. To jednak wcale
nie oznacza, że produkt zawiera 100% kwas humusowych (w roztworze)....żaden produkt nie może zawierać 100%
kwasów humusowych, ponieważ jest to empirycznie niewykonalne.
Czego mogę się spodziewać po spożyciu wody Fulvica™?
Większość ludzi najpierw zauważa bardziej spójny i równy przepływ energii i zwiększenie wytrzymałości
organizmu (zbilansowanie przy zakwaszeniu organizmu). Osoby, które cierpią z powodu problemów
zdrowotnych, mogą potrzebować kilka tygodni suplementacji aby zauważyć zastrzyk energii. Picie wody Fulvica™
poprawia zdrowie i zwiększa wchłanianie składników odżywczych z pożywienia i suplementów. Przy regularnym
stosowaniu, włosy, paznokcie, zęby i skóra będą stopniowo stawały się o wiele zdrowsze. Regularne picie wody
Fulvica™ poprawi kondycję jelit oraz układu pokarmowego. Dodaje energii oraz działa odmładzająco na organizm.
Produkt Fulvica™ działa antyoksydacyjnie i antydepresyjnie.
Czy można CODZINNIE bezpiecznie spożywać WODE Z kwasami humusowymi?
Nasza woda z kwasami humusowymi została przetestowana przez Zaklad Tworzyw Uzdrowiskowych
Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie na zawartość składników mineralnych, zawartość pierwiastków
śladowych, metali ciężkich, liczby płytowych (drożdży, grzybów, bakterii lub pojawiającej się pleśń), zawartość
aminokwasów i pozostałości insektycydów (żadne z nich nie pojawia się w produkcie). Same kwasy humusowe
mają 80-letnią historie spożywania przez ludzi. Producent nie szczędzi wydatków, aby upewnić się, że jego kwasy
humusowe są najlepszymi i najbardziej naukowo wspieranymi produktami tego typu na rynku.
Czy dzieci mogą SPOŻYWAĆ WODĘ Fulvica™?
Tak. Nie ma przeciwskazań do stosowania wody z kwasami humusowymi przez dzieci.
Czy wasze produkty są pochodzenia roślinnego?
Żeby wykorzystywać stwierdzenie "pochodzenia roślinnego", produkt musi być bezpośrednim rezultatem
ekstrakcji roślin…
i TAK, nasz produkt jest pochodzenia roślinnego. Jest uzyskiwany z materiału źródłowego, który był kiedyś żywym
lasem deszczowym. Jeżeli kwas humusowy jest pochodzenia roślinnego, to muszą one zawierać śladowe ilości
składników organicznych, takich jak aminokwasy. Sam kwas humusowy został przetestowany pod kątem
zawartości aminokwasów. Kwasy humusowe powinny również zawierać węgiel, żelazo i co najmniej 60 lub więcej
pierwiastków śladowych oraz mikroelementów.
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MIKROELEMENTY
JAKIE JEST ZNACZENIE I MOC MIKROELEMENTÓW,
MIKROSKŁADNIKÓW, PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH
ORAZ MAKROELEMENTOW W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA?
Mikroelementy są dostarczane do organizmu wraz z pokarmem, jednak
ze względu na wyjałowienie gleb i "przemysłowy" charakter produkcji
żywności, ich zawartość w pokarmie jest znikoma (kilkunastokrotnie
mniejsza niż 20 lat temu). Do mikroelementów w diecie człowieka zalicza
się: jod, żelazo, fluor, bor, kobalt, miedź, chrom, cynk, mangan,
molibden, selen.
DLACZEGO JEST TO WAŻNE?
Niedobór tych pierwiastków może prowadzić do zaburzeń
fizjologicznych. Składniki mineralne są niezbędne w ustroju do celów:
• Budulcowych (szczególnie w tkance kostnej)
• Wchodzą w skład: płynów ustrojowych, niektórych enzymów, związków
wysokoenergetycznych itp.
• Wywierają również wpływ na regulację czynności ogólnoustrojowych

MAKROELEMENTY
W przypadku człowieka makroelementami bywają nazywane pierwiastki,
których dobowe zapotrzebowanie w diecie przekracza 100 mg na dobę.
Niezbędne są one do prawidłowego rozwoju organizmu. Zalicza się do
nich: fosfor, wapń, magnez, chlor, potas, sód, siarka, azot, wodór, tlen,
węgiel.
ULTRAELEMENTY
Trzecią grupą pierwiastków są ultraelementy, są to pierwiastki
występujące w ilościach kilku μg na gram masy ciała. Zaliczamy do nich:
rad, srebro, złoto, platyna. Są to aktywatory enzymów procesów
metabolicznych.
NIEDOBÓR MIKROELEMENTÓW MOŻE PROWADZIĆ DO WIELU
POWAŻNYCH ZABURZEŃ, ZMNIEJSZONEJ ODPORNOŚCI I
WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ ORGANIZMU, ORAZ OGÓLNEGO
OSŁABIENIA I APATII.
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Mikroelementy są
dostarczane do
organizmu wraz z
pokarmem,
jednak ze względu
na wyjałowienie
gleb i
"przemysłowy"
charakter
produkcji
żywności, ich
zawartość w
pokarmie jest
znikoma.

Niedobór
mikroelementó
w może
prowadzić do
wielu
poważnych
zaburzeń.
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1. Anti-aging
„Badania w Chinach pokazują, że pacjenci w podeszłym wieku, 60-90 lat, po podaniu kwasów fulwowych,
odzyskiwali apetyt, spali lepiej, oraz stawali się bardziej energiczni. Inne badania pochodzące z Indii pokazują, że
kwasy fulwowe są uważane za silne środki w terapii przeciw starzeniu, są również w stanie pomóc w objawach
demencji.”
(Źródło: Erchuan Wang i inni, kwas humusowy, 3 [1991])
2. Walka z chorobami oskrzeli
„1984 roku poddano ocenie stosowania kwasów huminowych oraz fulwowych w przewlekłym zapaleniu oskrzeli
i stwierdzono, że były one równie skuteczne (lub bardziej) niż konwencjonalne terapie lekowe na objawowe.”
(Źródło: Jingrong Chen et al, Jiangxi kwas humusowy, 2 [1984])
3. Kwas humusowe w walce z Rakiem
„Pacjenci z chorobą nowotworową przełyku; 100% skuteczności w zapobieganiu rozwoju nowotworu, po dwu
letniej kuracji roztworem kwasów humusowych.”
(Źródło: Yuan, Shenyuan; Kwas fulwowy, 4 1988; Przy stosowaniu kwasów fulwowych i jego pochodnych
w dziedzinie rolnictwa i medycyny; Wydanie pierwsze: czerwiec [1993])
4. Leczenie tarczycy
„Z 1982 roku badania wykazały, że zastrzyki z substancji humusowych były wysoce skuteczne (na poziomie 90%)
w hamowaniu wzrostu nowotworów tarczycy.”
5. DETOX - Kwas humusowe Chronią komórki jako Mechanizmy obrony przed wirusami
„Wstępne badania in-vitro z wirusem Coxsackie A9, wirusem grypy typu A i wirusem opryszczki pospolitej 1 (HSV1) wykazały, że substancje humusowe są skuteczne wobec wirusów i chronią DNA.”
(Źródło :Klocking I Sprosig, 1972, 1975; Thiel i in., [1977])
„Kwasy Humusowe wykazują działanie oczyszczające organizm z pestycydów takich jak Parakwat oraz pomagają
w jego usunięciu z organizmu.”
(Źródło: Paraquat- Fisher, A.M., Winterler, J.S. & Mill, T. (1967). Primary Petrochemical Processes in photolysis
mediated by humic substances. In R.G. Zika & W.J. Cooper (Eds). Petrochemistry of environmental aquatic
system (141-156) (ACS Sympoium Series 327). Washington DC: American Chemical Society)
6. Gorączka krwotoczna
„Pacjenci z gorączką krwotoczną są z reguły nieuleczalni. Epidemiczna gorączka krwotoczna mogła być
skutecznie leczona przez stosowanie humusowych ekstraktów, które zatrzymywały krwawienie, usuwały
zakrzepy, działały anty-wirusowo oraz znacząco wzmacniały i regulowały system odpornościowy.”
(Źródło :Yinzhang Cui, kwasy huminowe, 1 [1991])
7. Oczyszczanie organizmu z pestycydów
„Kwasy humusowe wpływają na rozpad toksycznych pestycydów, takich jak parakwat i pomagają usunąć je
z organizmu.”
(Źródło:. Paraquat- Fisher, AM, Winterler, JS & Mill, T. (1967) Pierwotne petrochemiczny procesy, w których
pośredniczyły substancje humusowe W RG Zíka & WJ Cooper (EDS) Petrochemii w systemie środowiska wodnego
(141-156.. ) (ACS Sympoium Seria 327) Washington DC. American Chemical Society)
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8. Bilans elektryczny w komórkach
„Kwas fulwowy jest potężnym elektrolitem organicznym, służącym do zrównoważenia życia komórek. Jeśli
pojedyncza komórka zostanie przywrócona do swojej normalnej równowagi chemicznej w ten sposób odwraca się
potencjał elektryczny, pobudzający komórkę do życia.”
(Źródło: Jackson, William R. [1993] Bilans humusowy, fulwowy i mikrobiologiczny. Organic Soil 329. Evergreen,
Kolorado: Jackson Research Center)
9. Walka z wrzodami
„Substancje te zostały wykorzystane zewnętrznie jako maski, okłady i kąpiel oraz jako lekarstwo stosowane na
skórę, w tym owrzodzenia i choroby skóry. W rzeczywistości, w jednym badaniu stwierdzono większą niż 90%
skuteczność przy użyciu fulwinowych /humusowych kąpieli mineralnych w leczeniu choroby wrzodowej. W 1991
roku badanie wykazało, ten sam wpływ na wrzody występujące wewnętrz organizmu.”
(Źródło: Yuan, Shenyuan kwas fulwowy, 4 1988, działanie kwasów fulwinowych i jego pochodnych w dziedzinie
rolnictwa
i medycyny; Wydanie pierwsze: czerwiec [1993])
10. Walka z przeziębieniem
„1991 roku badania wykazały, że regularne dawki kwasu huminowego i kwasu fulwowego pomagałyby złagodzić
objawy przeziębienia szybko i wygodnie.”
11. Działanie przeciwbólowe
„U Pacjentów stosujących kwasy humusowe w innych celach zdrowotnych odnotowano mniejszy ból, a także
poprawę jakości snu.”
12. Uzupełnienie minerałów
„Osoby aktywne fizycznie mają zwiększone zapotrzebowanie na minerały, aminokwasy, enzymy, składniki
odżywcze i witaminy, które człowiek wydala w trakcie pocenia się. Ich niedobór może być szkodliwy dla
człowieka. Regularne stosowanie kwasów humusowych powoduje uzupełnienie poziomu minerałów,
aminokwasów, enzymów, składników odżywczych i witamin niezbędnych dla funkcjonowania organizmu.”
13. 7 korzyści i zastosowania kwasu fulwowego: Poprawa zdrowia jelit, skóry i mózgu.
https://draxe.com/fulvic-acid/
14. Kwas fulwowy i kwas huminowy – suplement - maksymalne korzyści.
http://www.supremefulvic.com/
15. 17 zastosowań i zalet kwasu humusowego.
https://wellnessmama.com/61295/humic-acid-uses-benefits/
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