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Naturalny zeolit odróżnia się od sztucznego dużą stabilnością termiczną i zdolnością przeciwdziałania 
materiałom agresywnym (kwasy, promieniowanie jonizujące). Posiadając w swojej strukturze jony, nie 
pochłania więc jonów znajdujących się w organizmie – co czynią syntetyczne podróbki – a wiąże tylko jony 
metali ciężkich i amonu, oddając znajdujące się w jego strukturze jony Mg2+, Ca2+, K+, i Na+. 
Przechodzący przez układ trawienny zeolit zostaje wydalony nie wchodząc w interakcję z przemianą 
materii w organizmie. 

Badania dowodzą wyjątkowych właściwości tego krzemianu glinu – który został aktywowany w specjalnym 
procesie mikronizacji -  TMAC® w wiązaniu szkodliwych dla organizmu materiałów, a przez to wspiera 
ogólny stan zdrowia. 

Dla celów medycznych szczególnie ważne są następujące funkcje zeolitu. 

• Funkcja przenikania cząsteczek: Wymiary cząstek zeolitu wynoszą 0,4 nm, co decyduje o wielkości, 
podziale i przenikaniu molekuł. 

• Selektywna wymiana jonów: mineralnie specyficzna struktura krystaliczna zeolitu posiada w 
organizmie specyficzną właściwość; toksyczne elementy - jak amoniak, metale ciężkie, wolne rodniki, 
toksyny, radionuklidy itp.- wiąże (adsorbuje) i wydala poprzez układ trawienny. 

• Funkcja adsorbcji: Przez adsorpcję bioaktywnych materiałów dokonuje się aktywizacja enzymów, co 
prowadzi do wzmacniania roli  katalitycznej. Adsorbenty wzbogacają pozytywny efekt i biologiczną 
przyswajalność wprowadzanych minerałów zapewniając równowagę organiczną. 

Skrótowy przegląd mechanizmów działania TMAC®.   

• nie jest toksyczny i nie wymaga żadnych zabezpieczeń, co potwierdza wiele badań toksykologicznych 
zgodnych ze standardem OECD. 

• nie oddziałuje na metabolizm organizmu, ponieważ zeolit nie jest adsorbowany systematycznie, będąc 
środkiem medycznym, a nie lekiem. 

• rozpoczyna swoje działanie, przede wszystkim, w układzie pokarmowym i pełni tam rolę filtrującą.   

• nie wchodzi w interakcję z innymi lekami (w tym immunosupresyjnymi). 

• działa tylko fizycznie wiążąc wolne rodniki, metale ciężkie, jony amonu (wymiana kationów) i toksyny 
(sito molekularne). 

• aktywnie chroni komórki „anti-aging” (przeciw starzeniu) poprzez ograniczenie tworzenia się nowych 
rodników tlenu (NRT) w przewodzie pokarmowym, neutralizując przez to metale przejściowe. 

• stosuje się w leczeniu adjuwantowym przy chemo-, i radioterapii, oraz jako wzmacniający środek przy 
ciężkich schorzeniach. 

• wiąże zanieczyszczenia przewodu pokarmowego (jak toksyny, wolne rodniki, jony amonu i metali 
ciężkich i wydala je z odchodami. Tym sposobem oczyszcza się (omijając wątrobę) ca 400 m2 
powierzchni ze szkodliwych zanieczyszczeń. Zalegające szkodliwe zanieczyszczenia w tkance 
tłuszczowej są powoli odprowadzane poprzez krwioobieg. 
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Co kryje się za aktywizacją minerału? 

Stosowany w produktach TMAC® naturalny zeolit jest kruszony w wyjątkowy - jedyny na świecie – sposób. 
Okazało się, że właściwości biofizykalne naturalnego tworzywa w procesie mikronizacji – bazujące na 
kierowanym wzajemnym zderzaniu  cząstek zeolitu – umożliwiają ich zwielokrotnienie. 

Wymagane do tego procesu urządzenia mikronizacyjne, zwane również aktywatorami zostały 
skonstruowane, sprawdzone i są produkowane przez określony zespół. Są to specjalne „młyny 
przeciwbieżne” powodujące wysoką wydajność mikronizacji zeolitu. Aktywowanie następuje w wyniku 
przyspieszania cząstek zeolitu do dużych szybkości, a następnie ich wzajemnego zderzania. Poprzez 
mikronizację wielokrotnie zwiększa się stykowa powierzchnia cząstek jak i ich negatywny ładunek 
powierzchniowy. Przez to powierzchnia aktywowanego zeolitu wzrasta z 3 m2/g do ca. 1000 m2/g. 

Wpływa to na jeszcze lepszą wymianę jonową i tworzenie efektywniejszej sieci molekularnej w 
aktywowanym zeolicie w porównaniu do naturalnego „surowca”. Poprzez wzmocnione negatywne ładunki, 
pozytywnie naładowane toksyny zostają silniej związane. Większe powierzchnie aktywowanych cząstek 
powodują wyższą efektywność sita molekularnego, ponieważ przy tej samej ilości stosowanego zeolitu 
osiąga się skuteczniejsze jego działanie. 

Przegląd mechanizmów działania i stosowania aktywowanego zeolitu 

Zdolności zeolitu wspomagania chemo- i radioterapii, a również jako roboranta przy ciężkich schorzeniach 
bazują na: 

1. Higroskopijności: Poprzez duże zdolności wiązania wody przez zeolit (ok. 39%) można go stosować 
w obrębie ciężkich oparzeń, opryszczki wargowej, półpaśca, obrzęku przy skręceniach, przetokach, 
owrzodzeniach, przyzębiu, śluzowym obrzęku jamy ustnej, zapaleniach i trądzikach. Jeden gram 
aktywowanego proszku zeolitu odpowiada powierzchni ca 1000 m2. Z racji tej dużej zdolności 
wiązania stosuje się też aktywowany zeolit do leczenia biegunki. 

2. Zdolności wymiany jonów i adsorpcji zeolitu: W przewodzie pokarmowym w wyniku trawienia białka 
powstają jony amonu, metali ciężkich i przejściowych i ewentualnie radionuklidy, do których zeolit ma 
wyższe powinowactwo, przeciw nagromadzonym wolnym kationom (Na+, K+, Ca2+, Mg2+). Dalej 
cząstki zeolitu działają jako sito molekularne i adsorbują słabo molekularne połączenia (jak 
węglowodory, dwutlenek siarki i tlenki azotu) oraz mykotoksyny. 

3. Absorpcji gazów i zapachów: Aby  pochłaniać  zapachy i wydzieliny stosuje się zeolit przy 
nieprzyjemnie pachnącym raku sutka, owrzodzeniach skóry i wzdęciach podczas chemioterapii. 

4. Redukcji stresu komórkowego (pierwotne działanie antyoksydacyjne zeolitu): Ze względu na 
nieenzymatyczne i antyoksydacyjne działanie zeolitu stosuje się go wspomagająco w leczeniu raka 
( przeszkadza w mutacji genów). Dalsze zastosowanie znajduje w leczeniu chorób 
neurodegeneracyjnych , miażdżycy, cukrzycy i dolegliwościach stawowych, ponieważ przeciwdziała 
uszkodzeniu błony komórkowej (peroksydacja lipidów). 

5. Pozytywnemu wpływowi na chrząstki i odbudowę kości: Krzemiany odgrywają decydująca role w 
odbudowie chrząstek i kości. Zakwaszenie, reaktywne postaci tlenu (RPT, powodują utlenianie białek i 
peroksydację lipidów) i przeciążenie wątroby prowadzą istotnie do rozwoju osteoporozy. Wstępne 
badania wykazały, że zeolit jako bioregulator ma dużą skuteczność w odbudowie kości i zatrzymaniu 
postępującej osteoporozy. Poprzez wpływ gospodarki kwasowo-zasadowej i redukcję stresu 
oksydacyjnego reguluje i przeciwdziała przekwaszeniu organizmu. 
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6. Pozytywnemu wpływowi na neuropatię w wyniku chemoterapii: Na podstawie obserwacji 40 
udokumentowanych przypadków przy stosowaniu zeolitu, potwierdzono zmniejszenie, a nawet zanik 
dolegliwości u pacjentów (szczególnie po chemoterapiach  pochodnymi platyny, epirubicyny i 
taksanów}.  

7. Pozytywnemu wpływowi na funkcjonowanie wątroby: Poprzez przejmowanie endo- i egzotoksyny 
zeolit działa pozytywnie na stłuszczenie i marskość wątroby, wiążąż zasady amoniowe i przyśpiesza 
regenerację wątroby po chemoterapii. 

8. Pozytywnemu wpływowi na zatłuszczenie krwi, cholesterol i LDL:  Detoksykacja  poprzez 
wątrobę i wydalanie amonu jest w ścisłym związku z aktywacją metabolizmu lipidów. Udowodniono w 
badaniach, iż przyjmowanie zeolitu odciąża wątrobę i prowadzi do mniejszych koncentracji 
trójglicerydów, cholesterolu i LDL w krwi. W szerszym  znaczeniu oznacza to również zapobieganie 
grożącej angiopatii.  

9. Hemostazie: Osiąga się je poprzez duża zdolność wiązania wody przez zeolit i jego zdolność do 
oddawania jonów wapnia w dobrej postaci biologicznej. 

10. Gojeniu ran: Tutaj zeolit wspomaga leczenie poprzez stymulację wzrostu makrofagów. To powoduje 
poprawę rewaskularyzacji w gojeniu się ran. 

Pozytywny wpływ na gospodarkę kwasowo – zasadową: Poprzez niewłaściwe odżywianie, przetrenowanie 
w sportach i ciężkich schorzeniach łatwo dochodzi do zakwaszenia organizmu. Przyjmowanie zeolitu 
wpływa na regulację środowiska komórkowego i sprowadza zakwaszenie do właściwego poziomu. 
Aktywowany zeolit, poprzez wymianę jonów, przeciwdziała zakwaszeniu. Zauważyć należy jednak, że 
szkodliwe zanieczyszczenie musi być usunięte. 

Studium detoksykacji. 

Poprzez kombinację mechanizmów działania (przede wszystkim dzięki funkcji adsorpcji i wymiany jonów 
oraz zwiększaniu powierzchni cząstek) aktywowanego zeolitu osiąga się detoksykację całego organizmu. 
Jest ona przy mikronizowanym i aktywowanym zeolicie TMAC® znacząco wyższa niż przy naturalnym. 
Działanie odkażające zeolitu bazuje między innymi na odciążeniu organów, a szczególnie wątroby i 
przewodu żołądkowo-jelitowego. Spektrum oddziaływania rozciąga się od wiązania afla- i mykotoksyn, 
amonu, metali ciężkich aż po wydalenie radionuklidów. Ale również skóra, nasz największy organ, poprzez 
który wydalane są toksyny i inne zanieczyszczenia, a jednocześnie pobierany jest tlen wspomagany jest 
wewnętrznie i zewnętrznie przez zeolit. 

Wysoka skuteczność zeolitu w przeciwdziałaniu licznym mikroorganizmom została wykazana  w 
badaniach in-vitro. 

W badaniach in-vitro w dokładnych eksperymentach nad antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym działaniu 
aktywowanego zeolitu potwierdzona została jego skuteczność. W badania włączone zostało działanie tego 
minerału przeciwko najczęściej występujących patogennych mikroorganizmów: 

• gram - ujemne: Pseudomonas aeruginosa (najczęściej występujący w szpitalach zarazek powodujący 
infekcje ropne) i Escherichia coli (wywołuje choroby jelit). 

• gram – dodatnie: Streptococcus i Enterococcus faecalis (obydwa powodują zakażenia szpitalne 
wsierdzia i infekcje pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i najądrza. 
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• Grzyby: Candida albicans (endogenne infekcje błon śluzowych). 

Skuteczne działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne kationów zeolitu wspiera leczenie i pozwala 
zrezygnować z obciążających organizm medykamentów. 

Leczenie trądziku było skuteczne zarówno w kombinacyjnej terapii antybiotyków z zeolitem, jak i 
tylko nim samym. 

Przy klasycznym leczeniu trądziku mówi się odpornych szczepach Propionibacterium, które przez 
nadmierną gęstość powodują jego nawroty zapalne. Zeolit był sprawdzany pod względem uwalniania 
cynku i jako nośnik antybiotyku erytromycyny w zastosowaniu zewnętrznym u ludzi. Okazało się, że 
kombinacja zeolitu i erytromycyny wykazuje dobre działanie przeciw odpornym szczepom 
Propionibacterium. Ponadto odniesiono sukces przy zewnętrznym stosowaniu zeolitu u pacjentów z 
trądzikiem. Również stosowanie doustne jak i lokalne (w formie maseczek lub proszku) w ramach badań 
dowiodło, że aktywowany zeolit jako samodzielny środek leczy trądzik. 

Wymiana amonowa i detoksykacja zeolitem. 

Po przyjęciu posiłku bogatego w proteiny znacznie podnosi się koncentracja aminokwasów w krwi. 
Znaczna ich część nie zostaje w przewodzie pokarmowym i w końcu trafia do wątroby, która stanowi 
centralny organ detoksykacji aminokwasów. 

Tylko poprzez wątrobę organizm jest w stanie z glutaminy i alaniny uwolnić neurotoksyczne jony amonowe 
(NH 4 +) konwertując  je do wydalenia  w znacznie mniej toksycznym  moczniku. Jon amonowy, dzięki 
chemicznemu podobieństwu do potasu, może stale blokować synapsy. Dlatego amon działa we 
wszystkich organizmach razem ze sterowanymi potasem synapsami jako neurotoksyny, jeżeli maszyneria 
detoksykacji nie działa sprawnie. 
  
W wątrobie, uwolnione jony amonowe przenikają do mocznika, a pozostałości NH4+, pominięte w cyklu 
mocznikowym, łączą się z hepatocytami i w postaci glutaminy z powrotem trafiają do krwi. 

Nerki, przede wszystkim, wykorzystują glutaminę do uwolnienia amoniaku (NH3), który wykorzystują  do 
neutralizacji zakwaszonej uryny.  

Tworzenie mocznika służy w istocie utrzymywaniu niskiego stężenia amoniaku w płynach ustrojowych, 
ponieważ wzrost NH3/NH4+ może prowadzić do uszkodzenia mózgu. 

Ale również jelita, nerki i mięśnie odgrywają dużą rolę przy detoksykacji NH3/NH4+  

Zeolit – poprzez swoje mechanizmy -  działa dokładnie tam – gdzie może wspomagać narządy 
detoksykacyjne, a przez to odciążać cały organizm. 

Efektywność pochłaniania amonu poprzez zeolit potwierdzono in vitro.  

Wymiana jonów amonu w roztworze wodnym w zeolicie była testowana w różnych warunkach, jak: poziom 
pH (poziom kwasowości i zasadowości – SO), różne dawki zeolitu, czas kontaktu, temperatura i stężenie 
amonu. Optymalne wyniki  wiązania jonów stwierdzono przy dużej wyjściowej koncentracji amonu i 
dłuższym kontakcie chemicznym. W konsekwencji okazała się wartość pH równa 6 jako optimum przy 
przyswajaniu jonów, przy czym temperatura nie odgrywała żadnej roli. W dalszych badaniach wykazana 
została nadzwyczajna  zdolność sorpcyjna zeolitu. 

Aktywowany zeolit w regeneracji marskości wątroby. 
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Wątroba jest nie tylko centralnym punktem naszego metabolizmu, ale odznacza się też szczególną 
zdolnością regeneracyjną. Zadaniem głównym wątroby jest utrzymanie zdolności funkcyjnej narządów 
pozawątrobowych w wydalaniu NH4 + oraz w kontroli metabolizmu lipoproteinowego i cholesterolu. 

Jeżeli organizm jest przeciążony toksynami w stopniu, kiedy wątroba nie daje sobie rady z detoksykacją, 
dochodzi do jej przetłuszczenia, jest to pierwszy stopień rozwoju  patologicznego. Przy odpowiedniej 
terapii przetłuszczenie wątroby można wyleczyć. 

Nawet jeżeli wytworzy się jej marskość, regeneracja komórek wątroby jest możliwa. W długoletnich 
badaniach (…) mogli stwierdzić, że kombinacja aktywowanego zeolitu z αkwasem ketoglutarowym bardzo 
szybko regenerują wątrobę. Wiązanie toksyn już w jelitach przez aktywowany zeolit, oraz polepszone 
dotlenianie (oddychanie) komórek zdają się być kluczem do sukcesu. 

Podczas miesięcznych kontroli laboratoryjnych pacjentów szybko zauważono pozytywne działanie 
aktywowanego zeolitu na parametry wątrobowe. 

Redukcja metali ciężkich poprzez stosowanie zeolitu. 

W badaniu klinicznym testowano zeolit na 22 przypadkach chorób chronicznych wynikłych z zatrucia 
metalami ciężkimi. Podczas 7 – 30 dniowego leczenia zeolitem pobierano próby moczu i surowicy krwi i 
przebadano je na zawartość metali ciężkich i elektrolitów. W badaniach tych można było wykazać, że 
codzienne przyjmowanie określonej dawki zeolitu, prowadzi do efektywnego wydalania  z moczem 
toksycznych metali ciężkich. Kiedy podczas klasycznych technik powstaje niebezpieczeństwo, że wydalone 
z surowicą zostaną ważne elektrolity, przy stosowaniu zeolitu unika się tego niebezpieczeństwa. 
   
Dalsze badania kliniczne udowodniły detoksykacyjną skuteczność zeolitu. 102 mężczyzn - dotkniętych 
nadmiarem związków ciężkich metali  w organizmie – poddano 30 – dniowej terapii naturalnym, 
aktywowanym zeolitem. Analiza spektrometrii masowej potwierdziła znaczną redukcję szkodliwych 
materiałów (Cd, Pb, Cu, Cr, Ni), która dowodzi redukcyjnej funkcji zeolitu w detoksykacji i optymalizacji 
homeostazy metabolizmu minerałów w całym organizmie. 

Adsorpcja aflatoksyn i enterotoksyn. 

Zastosowanie zeolitu w przypadkach zatrucia badano na szczurach, prewencyjnie jak i po dodaniu 
toksycznych związków fosforoorganicznych. Wyniki były pomyślne. W dalszych eksperymentach 
stwierdzono skuteczną adsorpcję przez zeolit toksyn cholery i szczepów enterotoksyn E. coli, które atakują 
jelita i są częstą przyczyna zatruć pokarmowych, szczególnie żołądka i jelit. Zwłaszcza u dzieci sprawdziło 
się leczenie aktywowanym zeolitem przy nagłych biegunkach, kiedy znacznie redukowano aktywność 
enterotoksyny. 

Ponadto detoksykujące działanie zeolitu przetestowane zostało przy różnym pH (1,7 i 10) i wykazało 
skuteczną adsorpcję aflatoksyny B1, zearalenonu, ochratoksyny A i alkaloidów peptydowych.  

Wydalanie radionuklidów. 

Jako wymiennik kationów zeolit posiada również zdolność wiązania substancji radioaktywnych i ich 
wydalania z organizmu. Szczególnie cez i stront, które stoją wysoko w rzędzie sorpcji przez zeolit, wykazują 
wysokie zdolności wiązania. 

Właśnie zdolność wydalania tych radioaktywnych substancji, które powodują raka jąder lub kości, zyskują 
na znaczeniu w czasach rozwoju energii nuklearnej. 
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Napromieniowanie żywności stosowane jest w celach dezynfekcyjnych, przedłużających jej trwałość. Na 
podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że żywność utrwalana radiacyjnie nie jest toksyczna ani 
też radioaktywna, jednak podobnie jak inne procesy konserwujące radiacja powoduje pewne zmiany 
chemiczne w konserwowanej żywności. Pod wpływem promieniowania tworzą się między innymi wolne 
rodniki i zmniejsza się o 20–60% zawartość witamin A, B1, C i E. Radionuklidy zabezpieczają świeże zbiory 
przed kiełkowaniem, a także umożliwiają kontrolę procesu dojrzewania przechowywanych warzyw i 
owoców. 

Równowaga kwasowo – zasadowa. 

Stan idealny w dzisiejszych czasach, kiedy krew znajduje się w idealnej równowadze kwasowo – zasadowej, 
można stwierdzić tylko u noworodków. Kiedy dochodzi do zaburzeń w nierównowadze kwasowo – 
zasadowej , np. poprzez wzrost stężenia metabolitów kwasu mleczanowego, może rozwinąć się kwasica. 
Stały wzrost stężenia kwasu prowadzi do lokalnego uszkodzenia tkanek, a w tym i narządów. Poprzez 
detoksykacyjne działanie aktywowanego zeolitu i jego wpływ na procesy metabolizmu, dochodzi do 
harmonicznego działania kwasowo – zasadowego i ochrony organizmu przed skutkami zakwaszenia. 

Mleczan – podwójne losowe badania wykazały redukcję kwasu mlekowego, a tym samym wzrost 
wydajności przy stosowaniu zeolitu. 

Metabolit, który reguluje dopływ energii do organizmu, to mleczan. On wpływa pośrednio na jej rozdział i 
poprawia oksydacyjne parametry organizmu. Wytwarzanie i zdolność redukcji tegoż mleczanu powodują, 
że organizm na pewien czas może się dostosować do dodatkowych obciążeń. Przy nadmiernych 
obciążeniach  organizm traci równowagę, co prowadzi do zagęszczenia kwasu mlekowego w aktywnych 
mięśniach. Tłuszcze jako nośniki  energii redukują swoje działanie, a system utylizacji mleczanu osłabia się. 

Aktywowane cząstki zeolitu z ich powiększoną powierzchnią posiadają własność działania 
detoksykacyjnego. Już profilaktycznie ukierunkowują się - co omówione będzie w kolejnym rozdziale – do 
walki z procesem zakwaszenia. W badaniach UV spektroskopijnych można było stwierdzić, że zeolit nie 
wpływa ani na koncentrację, ani na stabilność enzymu trawiennego (pepsyny) w żołądku.  

W ramach randomizowanych podwójnych badań losowych przeprowadzonych  przez (…), testowano 
aktywowany zeolit na wydolność organizmu biegaczy. Ciężar badań spoczywał na badaniu działania 
aktywowanego  zeolitu i zagęszczenia moczanowego we krwi. 

Wynik badań nad mleczanem leczonym zeolitem w 24 przypadkach wykazał jego spadek o 6,55 – 25,95% 
(=18,12% wartość średnia) w przeciągu tygodnia i 2,80 – 47,95% (=28,37 wartość średnia) po drugim 
tygodniu. Ponadto zaobserwowano polepszenie ogólnej sprawności organizmu oraz jego wydolności. To 
idzie razem z obniżeniem katecholamin we  krwi, co prowadzi do redukcji symptomatycznej aktywności, 
co implikuje obniżenie sytuacji stresowych. 

Biegunka. 

Kosmki jelitowe nie chłoną kwasów zawartych w zakwaszonych posiłkach, co może prowadzić do 
rozwolnienia. Biegunka jest w większości przypadków wentylem bezpieczeństwa chroniącym organizm 
przed ciężkim rozchorowaniem, jeżeli nawet nie przed śmiercią. Tym samym dławiące działanie kosmków 
uniemożliwia wchłonięcie przez organizm toksyn i patogenów.  Aby ograniczyć tę reakcję jelit na 
zakwaszenie, zalecane jest przyjmowanie środków adsorbujących, co - z racji swojej dużej powierzchni – 
zapewnia aktywowany zeolit. 
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W badaniu ogólnym odpornościowego stymulowania żywności w celu zwiększenia odporności świń na 
choroby, dodawano do pasz aktywowany zeolit. Za pomocą różnych metod, takich jak cytometria 
przepływowa, immunohistologia i morfometria, można było stwierdzić m. in., że grupa „zeolitowa” była 
mniej podatna na biegunkę. 

Przy wieloletniej obserwacji efektu przy stosowaniu aktywowanego zeolitu na 2000 pacjentach 
udokumentowano przez 10 lat jego pozytywny wpływ na trawienie. 

Niektórzy pacjenci cierpią przy chemoterapii na ataki rozwolnienia, tracąc przy tym za dużo płynów i 
elektrolitów, co prowadzi do osłabienia i odwodnienia. Zmęczenie i słabość są tego konsekwencją. 
Szczególnie dotyczy to pacjentów z kolostomią. Działa tutaj nie tylko składnik hydrofilowy, lecz i zdolność 
aktywowanego zeolitu naturalnego do oddawania jonów organizmowi. Wymiana jonowa następuje w 
jelicie, to znaczy toksyczne materiały są przejmowane przez kryształki aktywowanego zeolitu, a z kolei 
organizmowi oddawane są ważne jony Mg, Ca, K i Na. Aktywowanego zeolitu – przy biegunce i ciężkich 
schorzeniach jelit – nie podaje się do posiłków i jako dodatkowych probiotyków. Taka detoksykacja 
wspomaga komórki wątroby, tak że zabiera im pracę, a to z kolei powoduje u pacjenta mniej nudności, 
odruchów wymiotnych, zmęczenia i utraty apetytu. 

Aktywowany zeolit  jest również w stanie wiązać zasady amoniowe, co wspomaga wątrobę. Nadmiar NH4  
u pacjentów powoduje zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i ogólne objawy zatrucia. 

Dzięki aktywowanemu zeolitowi jako terapii dodatkowej, pacjenci są w stanie być w ruchu, tzn.: chodzić na 
spacery, być aktywni w sporcie, korzystać ze świeżego powietrza, normalnie jeść i pić, regularnie 
przetrawiać, spać – co pozwala w przerwach cyklu chemoterapii i odzyskiwać ducha i siłę ciała i duszy, do 
dalszej walki z chorobą oraz cieszyć się życiem. Szczególnie ważne dla pacjentów z tumorami  jest 
przebywanie w przestrzeniach bogatych w tlen. 

Szybsze leczenie zespołu jelita drażliwego poprzez dodawanie zeolitu. 

Objawy zespołu jelita drażliwego są szeroko zdywersyfikowane. Co dotyczy również przyczyn tego 
schorzenia. Że można je leczyć tylko całościowo, pokazuje rzut oka na listę proponowanych preparatów. 
Używane medykamenty nie rozwiązują problemu, a tylko prowadzą do skutków ubocznych i stwarzają 
nowe problemy. 

Zgromadzono sporo doświadczeń w leczeniu zespołu jelita drażliwego aktywowanym zeolitem w ramach 
kuracji detoksykacyjnej. Dodatkowo do całościowego konceptu kuracji, która miała prowadzić do 
odciążenia i oczyszczenia przewodu żołądkowo – jelitowego dołączono zeolity (w cięższych przypadkach 
jako proszek, dodatkowo w kapsułkach), które przyspieszały proces leczenia. Dr (…), od lat,  stosuje  
kombinację kuracji detoksykacyjnej wzbogacanej zeolitem u tysięcy swoich pacjentów. Potwierdza 
obiektywnie i subiektywnie pozytywne działanie zeolitu na jelita. W porównaniu do podobnych 
przypadków schorzeń, przy których nie stosowano aktywnego zeolitu, przy jego stosowaniu u pacjentów z 
objawami jelita drażliwego osiągano szybsze wyleczenie. 

Wspomagana zeolitem terapia przy zaburzeniach żywnościowych prowadziła do polepszenia 
parametrów wątroby i nerek. 

   
Z ostatnio  przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że 8% młodych kobiet w wieku 15 – 35 lat  
spotyka się z zaburzeniami w odżywianiu. 
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W ramach stacjonarnego leczenia przy różnych zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia) 
przeprowadzono badania pod kierownictwem (…) mające na celu ustalenie wpływu aktywowanego 
zeolitu na proces trawienny. Podczas leczenia ściśle kontrolowano i dokumentowano  rozmaite  składniki 
krwi (markery, charakteryzujące  układ odpornościowy, wątrobę, nerki, trawienie, metabolizm) jak również 
ciężar ciała i opróżnianie. 

Wyniki badań losowo ocenianych, pokazały znaczącą poprawę indeksu BMI, jak również parametrów 
wątrobowych i nerkowych (ALT, AST, GGTP, kreatyniny). Tym samym mogło zostać wykazane, że 
wzbogacanie zeolitem, nie tylko pomaga wątrobie, ale prowadzi również do szybszej normalizacji 
procesów trawiennych. 

Stres oksydacyjny – zatrucia wolnymi rodnikami. 

Pewien poziom stresu oksydacyjnego jest normalny i życiowo potrzebny. W naszym kręgu kulturowym 
wzrasta skażenie środowiska, co prowadzi do powstawania wolnych rodników (ROS), z którymi nasz 
organizm nie daje sobie rady. Wolne rodniki powstają w każdym organizmie człowieka w ograniczonej 
ilości. Nadmierne tworzenie się ROS jest uwarunkowane zanieczyszczeniem środowiska (powietrza, metale 
ciężkie, pestycydy), promieniowaniem UV, przetłuszczoną żywność, używki (tytoń, alkohol), nadmierne 
ćwiczenia fizyczne, a i przez używanie rozmaitych medykamentów (np. doustne środki antykoncepcyjne). 
Miejscem działania zeolitu jest przewód żołądkowo – jelitowy, a ponieważ nie jest on wchłaniany, 
zmniejsza w fizyczny sposób uszkodzenia oksydacyjne wywołane wolnymi rodnikami, poprzez swoją 
mikroporowatą strukturę i możliwości wiązania kationów (np. zmniejszenie peroksydacji lipidów). 

Aktywowany zeolit jest silnym, podstawowym i nieenzymatycznym utleniaczem, który poprzez absorpcję  
(neutralizację) stresogennych katalizatorów (metali przejściowych powodujących powstawanie wolnych 
rodników) znacznie ogranicza powstawanie wolnych rodników, a tym samym chroni organizm przed 
uszkodzeniami i łańcuchową reakcją utleniania. 

Niżej wymienione czynniki mogą prowadzić do tworzenia się wolnych rodników w biomolekułach:  

• Mutacje genów, mogące prowadzić do powstawania  guzów (tumorogeneza). 
• Przedwczesne starzenie się. 
• Alzheimer. 
• Parkinson. 
• Rozedma płuc, zwłaszcza u palaczy przyspieszająca powstawanie NO. 
• Masowe uszkodzenia błony komórkowej przez peroksydację lipidów, tak jak  w przypadku miażdżycy. 
• Uszkodzenie stawów poprzez negatywny wpływ na błonę maziową  („płyn stawowy”) i wiele innych. 

Ten  stres oksydacyjny organizmu można przedstawić i zmierzyć -  zarówno w technice laboratoryjnej  jak i 
w zmienności rytmu serca. Ludzie zza dużymi wskaźnikami stresu cierpią na bezsenność, brak koncentracji, 
czują się wyczerpani, podekscytowani, działają ciągle na pełnych obrotach, co oznacza że zaburzony jest 
układ sympatyczny i parasympatyczny (równowaga pomiędzy stałą gotowością działania a potrzebą 
wyciszenia się, zwany też układem współczulnym lub autonomicznym układem nerwowym). W końcu taki 
stan może prowadzić do totalnego wyczerpania, a nawet do załamania, co można zaobserwować u 
pacjentów z wieloroczną chemoterapią i u źle trenowanych sportowców. Układ współczulny dominuje, 
kiedy brakuje wypoczynku. Przyjmowanie zeolitu może tutaj pomóc. 

Stres oksydacyjny oznacza brak równowagi między obciążeniem wolnymi rodnikami i ochroną przez 
mechanizmy antyoksydacyjne i jest współodpowiedzialnym faktorem w powstawaniu szeregu schorzeń, 
np. miażdżycy (prowadzącej do ataku serca i udaru mózgu), diabetes mellitus (cukrzyca – SO), zaćmy, 
chorób reumatycznych, przedwczesnego starzenia się, chorób neurodegeneracyjnych aż po nowotwory  
złośliwe i wielu innych.   
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W badaniach nad działaniem zeolitu, jego antyoksydacyjne właściwości mogły być testowane in vitro. Po 
dodaniu rodników (związek AZO DPPH) testowano zdolność zeolitu do wiązania kationowego rodników 
nadtlenków. Czas fazy opóźniania jest zależny od stężenia przeciwutleniaczy i intensywności stresu 
oksydacyjnego. Tak więc dodatkowe przeciwutleniacze mogą przedłużyć fazę opóźniania lub spowolnić 
szybkość własnego utleniania. 

Jak wykazały badania (…) peroksydacja lipidów przez wolne rodniki jest najprawdopodobniej 
najważniejszym procesem prowadzącym do stresu oksydacyjnego. Po posiłkach rozmnażające  się 
hydronadtlenki lipidowe są wchłaniane w jelicie cienkim i wprowadzane do krwioobiegu. Zeolit powoduje 
zmniejszenie tworzenia się produktów peroksydacji lipidów w przewodzie pokarmowym. Aczkolwiek 
szczegółowy sposób działania, czy też dokładne miejsce reakcji zeolitu jest rozmaicie przez różnych 
naukowców przyjmowane, to łączą się zgodnie w wypowiedziach, że testy z zastosowaniem zeolitu 
ograniczają tworzenie się wolnych rodników, czego przyczyna nie leży w reakcji chemicznej z rodnikiem, 
lecz bazuje na mechanizmach fizycznych. Korzyści dla przyjmującego w zmniejszeniu wolnych rodników są 
jednoznacznie przedstawione. 

Ponieważ wolne rodniki są bardzo niestabilne i trudno jest dokonywać ilościowego ich pomiaru, określa 
się uszkodzenia peroksydacji lipidów spowodowane wolnymi rodnikami. 

Działanie zeolitu na metabolizm tłuszczów. 

Zaburzenia metabolizmu tłuszczów powodują schorzenia, które ściśle związane są z naszymi życiowymi 
przyzwyczajeniami, do których najczęściej zaliczamy choroby cywilizacyjne: otyłość, cukrzyca, stłuszczenie 
wątroby i miażdżyca będące przyczyną zawałów serca i udarów. 

Wykazano na zwierzętach, że zeolit jest w stanie cofnąć wysokie wartości cholesterolu, trójglicerydów i LDL 
do normalnego poziomu. Podobne obserwacje poczyniono także  u ludzi. 

Wyjątek stanowią pacjenci, którzy dziedziczą swoją hipercholesterolemię i mimo sportu i zdrowego 
odżywiania cierpią na postępującą miażdżycę. Tutaj celem podawania aktywnego zeolitu jest 
zapobieganie i opóźnianie stwardnienia tętnic. Niestety zaawansowanej miażdżycy nie daje się cofnąć. 

Aktywowanie metabolizmu przy cukrzycy. 

Wskutek nadkalorycznego odżywiania i braku ruchu dużo ludzi w zachodnim, industrialnym  świecie cierpi 
na zaburzenia przemiany materii, a w konsekwencji objawia się tzw. Syndrom Metaboliczny (razem 
spotykają się: nadwaga, przetłuszczona krew, wysokie ciśnienie i cukrzyca Typ.2). 

Konsekwencja tego jest cukrzyca, która z biegiem czasu prowadzi do uszkodzenia nerwów i naczyń 
krwionośnych powodując miażdżycę tętnic, neuropatię albo choroby nerek. U diabetyków zawsze 
występuje zakwaszenie organizmu. Za wyjątkiem przypadków dziedziczenia zaburzeń metabolicznych, 
zeolit wywiera pozytywny wpływ na środowisko naturalne komórek  w całym organizmie diabetyka praz 
wzmacnia procesy regulacyjne. 

W wieloletnich badaniach łączono aktywowany zeolit z ekstraktem z nasion winogrona OPC i ekstraktem 
kurkumy. Stwierdzono poprawę wskaźników zawartości tłuszczu we krwi. W długiej perspektywie, 
regularne przyjmowanie zeolitu prowadzi do znaczącej redukcji uszkodzeń ścianek wewnętrznych naczyń, 
ponieważ zmniejsza się poziom lipidów. Tym samym zeolit może zapobiegać zwapnieniu naczyń, a 
przynajmniej je opóźniać. Skuteczne działanie zeolitu przy cukrzycy daje się znowu wyjaśnić jego wsparcie 
dla wątroby, a w szczególności eliminacji toksycznych związków amoniowych. Poprzez zmiany naczyniowe 
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w nerkach (nefropatia cukrzycowa) dochodzi do ich uszkodzenia, a organizm staje się nie w pełni gotowy 
do prowadzenia  detoksykacji. 

Diabetycy podlegają też zwiększonemu ryzyku zachorowania na osteoporozę. Powodem tego jest niska 
koncentracja hormonu insuliny i inne czynniki wzrostu, które wymuszają przyrost kostny. 

Dzięki zdolności zeolitu do wymiany jonów może on przekazywać do śluzówki jelitowej życiowo ważne 
minerały, jak magnez, potas, sód i wapń. Niedobór tych minerałów, który często dotyka diabetyków, może 
więc w ten prosty sposób być wyrównany. 

Ulga dla dializowanych pacjentów. 

Zeolit eliminuje toksyny już w jelicie i wspomaga tym samym detoksykację. Także nerka, która jest głównie 
odpowiedzialna za wydalanie produktów końcowych przemiany materii, ma znaczne wsparcie. 

Stwierdzono to już u dużo diabetyków dializowanych przy rozwoju choroby. W celu zbadania 
funkcjonowania nerek ocenia się wartości kreatyniny w surowicy. Kreatynina służy jako ważny parametr 
retencji nerek w medycynie laboratoryjnej. 

Podczas obserwacji pacjentów chorych na cukrzycę, przy podawaniu aktywowanego zeolitu stwierdzono 
obniżenie wskaźników zawartości kreatyny do normalnego poziomu. Przez to zwiększyły się możliwości 
filtracyjne nerek, co miało wpływ na polepszenie ich stanu ogólnego. 

Wsparcie przy mikro, - i makroangiopatii. 

Cukrzyca może często wywierać negatywny wpływ na cały system nerwowy (neuropatia cukrzycowa) – 
początkowo, między innymi, na  części kończyn dolnych. 

W obszarze nerwów dochodzi często – z powodu hiperglikemii -  do nieodwracalnych spustoszeń 
przyległych tkanek. Dochodzi też u pacjentów do bolesnej neuropatii. Zeolit działa zarówno przy 
dolegliwościach diabetycznych  małych (mikroangiopatia)  jak i dużych (makroangiopatia) naczyń. 
Nanoszenie proszku zeolitu i przyjmowanie kapsułek doustnych łagodzi obrzęki. 

Przy wrzodach na podudziu i odleżynach w wyniku cukrzycy, po wieloletnich doświadczeniach można 
stwierdzić, że zeolit jako proszek albo maść osiąga bardzo dobre rezultaty w ich leczeniu. Minerał zasysa 
wydzielinę z wilgotnych i mokrych ran, hamuje zapalenie i zwiększa tworzenie komórek tucznych, które 
mogą zabijać szkodliwe bakterie. Ponadto przeciwdziała nadkwaśności tkanki.  

Zmniejszony i słabszy krwioobieg oraz  uszkodzenia nerwów  powodujące zaburzenia czucia w stopach 
(stopa cukrowa) prowadzą do powstawania otwartych, trudno się gojących ran i wrzodów. 

Zeolit stymuluje poprzez swoje właściwości odkażające neowaskularyzację przez co osiąga się lepsze 
leczenie ran. Można zeolit aplikować doustnie w kapsułkach lub w postaci proszku. 

Osłona wątroby przy chemo, - radioterapii.  

Zaleca się pacjentom po chemoterapii , natychmiast po jej przerwaniu, zastosować preparaty na bazie 
aktywowanego zeolitu,  aby przyspieszyć proces wydalania produktów toksycznych , a tym samym 
odciążyć wątrobę. 

Podsumowując 10 – letnie badania przy leczeniu raka zeolitem, na więcej niż 2000 pacjentach i fachowej, 
udokumentowanej ocenie ich wyników, zaobserwowano jego lecznicze działanie. Zarówno ogólne 
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samopoczucie, jak również wyniki badań laboratoryjnych, sonograficznej dokumentacji stanu wątroby; 
indeks Karnofsky’ego (skala spadku aktywności, samowystarczalności i samostanowienia) wykazały istotną 
różnicę pomiędzy pacjentami stosującymi aktywowany zeolit i niestosującymi. 

W każdym przypadku, zastosowanie aktywowanego zeolitu prowadziło do polepszenia życiowego 
samopoczucia, do lepszego przyswajania  przyjmowanych medykamentów i do ograniczenia szkód i 
działań ubocznych po chemo-, i radioterapii, co można zawdzięczyć  jego działaniu detoksykacyjnemu. 

Podsumowanie 

Długoletnie badania i obserwacje naukowców z dziedziny medycyny jak i szereg opracowań naukowych 
potwierdziły  skuteczność działania naturalnego minerału jakim jest zeolit- klinoptylolit. Stosowanie 
aktywowanego zeolitu wspomaga organizm bez obciążania metabolizmu, i z tej racji służy idealnie 
detoksykacji,  szczególnie wątroby i przewodu żołądkowo – jelitowego. 

Dostępne badania naukowe wykazują w szerokim zakresie pozytywne efekty leczenia zeolitem naturalnym. 
Aktywny zeolit oferuje szeroki zakres mechanizmów (przeciwutleniacze, wymienniki jonowe, sita 
molekularne) i dlatego można go używać w różnych przypadkach zatruć i zanieczyszczeń. 

W przedstawionych badaniach naukowych wykazane zostały zalety lecznicze zeolitu w walce przeciwko 
metalom ciężkim, zatruciom wewnętrznym i wolnym rodnikom. Obserwacje w zastosowaniu aktywnego 
zeolitu u ludzi, potwierdziły  nie tylko jego działanie przeciwko zakwaszeniu organizmu poprzez regulację 
gospodarki kwasowo – zasadowej, ale również poprawę ich stanu ogólnego i jakości życia. 

Wpływ zeolitu na metabolizm skutkował również w ulżeniu pacjentom na cukrzycę i wymagających dializy. 

Podsumowując można powiedzieć, że korzyści ze stosowania tego naturalnego produktu, wynikające z 
łagodnego  sposobu  eliminacji toksyn jak i metabolitów oraz ich szkodliwych następstw, zostały 
wykazane. Zeolit stanowi tutaj znaczącą alternatywę do dotychczas stosowanych środków. Z racji 
niewystępowania  skutków ubocznych przy jego aplikowaniu, system detoksykacji organizmu otrzymuje 
wyraźne wsparcie. 

Uwagi końcowe. 

Wszystkie materiały źródłowe znajdują się w zbiorach banku danych portalu informacyjnego 
WWW.ZEO4.INFO. i są dostępne dla zainteresowanych. W tekście dokonano skrótów i pominięto grafiki. 
Tłumaczenie i redakcja na podstawie studium nad wyrobem medycznym firmy Panaceo International 
Active Mineral Production GmbH prowadzonym w 2012 roku. Opinie medyczne zostały wydane przez: 
Abuja Peter, Institut für Molekulare Biowissenschaften, Universität Graz; Bachl Norbert, Univ.-Prof. an der 
Abteilung für Sport- und Leistungsphysiologie; Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport, der 
Universität Wien; Hecht Karl, Experimentelle und klinische Physiologie der Charité/Humboldt-Universität 
Berlin; Knapitsch Christian, Ärztlicher Leiter; Schmölzer Siegfried, Sportwissenschaftler; Sportmedizinische 
und Sportwissenschaftliche Ordination, Klagenfurt; Lautenbacher Lutz-Michael, Sachverständigenbüro, 
Analytik und Beratung, München; Pavelic Krecimir, School of Medicine, University of Rijeka; Schulz 
Norbert, Haus der Gesundheit, Reifnitz; Thoma Wolfgang, Primar und Ärztlicher Direktor, Facharzt für 
Innere Medizin Privatklinik Villach; Triebnig Ilse, Fachärztin für Chirurgie, Villach; Vymazal Kurt, Zertifizierter 
Sachverständiger, Pharmazeut, metaplus, Wien; Weber Dieter, Privatkrankenanstalt „Kurheim Paracelsus“, 
Warmbad-Villach  
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