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Kwas fulwowy - Arginina - Inulina - Kompleks ziół 
 
 

Naturalna pomoc dla powszechnych problemów zdrowotnych spowodowanych 
współczesną dietą i stylem życia. 

 
Przyjmowanie leku Fulvicherb może powodować następujące efekty fizjologiczne: 
– lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego 

– zmniejszenie zmęczenia i drażliwości 
– zapobieganie chorobom nowotworowym 

– zmniejszenie objawów autoimmunologicznych 
– regulacja bakterii jelitowych 

– ochrona żołądka i błony śluzowej jelit 
– wytwarzanie soków trawiennych 

– zapobieganie tworzeniu się kamieni nerkowych i przerostowi bakterii w drogach moczowych 

– obniża zawartość białka w moczu w przypadku przewlekłej niewydolności nerek 
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– regeneracja wątroby 

– zwiększenie ilości tlenu dostarczanego do tkanek 

– zdrowy przepływ krwi i regulacja ciśnienia krwi 
– zwiększone wydalanie z moczem 

– zmniejszenie reumatoidalnego zapalenia stawów i bólu zapalnego 
– promowanie zdrowego systemu endokrynologicznego 

– zmniejszenie bólu miesiączkowego 

– wspomaganie gojenia się ran 
 

Wchłanianie kompleksowych substancji zawartych w Fulvicherb - Synergy jest o wiele bardziej 
efektywne niż osobno. Dzięki ich synergicznemu działaniu mogą one na wiele sposobów wspierać nasze 
zdrowie. Składniki Fulvicherb - Synergy zostały wybrane ze względu na ich indywidualne właściwości i 
ich synergiczne działanie - wszystko w oparciu o badania naukowe. Opatentowana kompozycja 

ekstraktów ziołowych i związanych z nimi substancji naturalnych zapewnia wyjątkowe wsparcie dla 
normalnego funkcjonowania organizmu. Stworzyliśmy kombinację, która może zapewnić skuteczną ulgę 
w powszechnych chorobach dotykających współczesnego człowieka. Wszystko to jest pochodzenia 
naturalnego i wolne od sztucznych dodatków.  
 

Aktywne składniki Fulvicherb - Synergy wspomagają rozwój pożytecznych bakterii jelitowych i hamują 
wzrost szkodliwych bakterii jelitowych. Pomagają one utrzymać zdrową florę jelitową i zapobiegają tzw. 
zespołowi przerostu bakteryjnego (BOS). 

Chronią one błonę śluzową żołądka i jelit. Wspomagają produkcję soków trawiennych, dzięki czemu 
poprawiają trawienie i zmniejszają wzdęcia. 
Działają ochronnie i regenerująco na wątrobę oraz mają ochronny wpływ na nerki. 

Pomagają rozszerzać naczynia krwionośne, a tym samym zapewniają optymalne ciśnienie krwi. 
Wspomagają również regulację układu odpornościowego. 
 
Moduł ziołowy i jego działanie: 
 
Wodny roztwór z kwiatów rumianku zmniejsza wrażliwość organizmu na histaminę, dzięki czemu 
skutecznie pomaga przy biegunkach śluzowych. Ma niezwykłe działanie przeciwzapalne. Ma pozytywny 

wpływ na zapalenie żołądka i jest również dobry na zapalenie jelita grubego. 
 

Liście pokrzywy wspomagają krążenie krwi i pomagają 
w detoksykacji organizmu. Poprawia zdrowie nerek i 

prostaty oraz zdrowie kobiet. Hamuje produkcję 
prozapalnych neuroprzekaźników, takich jak 
histamina, serotonina i prostaglandyny. Pomaga przy 

biegunce śluzowo-ropnej, gdy nie jest ona 
spowodowana infekcją wirusową lub bakteryjną. 
 
Szczaw zawiera substancje ściągające i garbniki, które 
pomagają przy biegunkach i stanach zapalnych jelit. 
Tworzą one film na powierzchni błon śluzowych i 
zmniejszają miejscowe podrażnienia. Chronią one 
błonę śluzową jelit przed szkodliwymi bakteriami.  
 

Szałwia zawiera substancje ściągające, które łagodzą 
stany zapalne błon śluzowych, a także działają przeciwbiegunkowo i antybiotycznie. 
 

W przeszłości marihuana była stosowana w leczeniu chorób wątroby, w tym zapalenia wątroby i raka 
prostaty. Mają one działanie przeciwzapalne i przeciwwłóknieniowe. Poprawia funkcjonowanie wątroby. 
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Substancje czynne ostropestu plamistego chronią i regenerują komórki nabłonka wątroby i nerek. 
 

Ekstrakt z liści borówki czarnej pomaga 
regulować krążenie i ciśnienie krwi. Chroni on 

komórki śródbłonka (komórki, które tworzą 
wewnętrzną wyściółkę naczyń krwionośnych). 
Wspomaga prawidłowe otwieranie się naczyń 
krwionośnych poprzez promowanie produkcji 
tlenku azotu. Poprawia funkcjonowanie naczyń 
krwionośnych u osób starszych. Przyczynia się do 
optymalnego funkcjonowania układu 
odpornościowego i chroni przed wirusami i 
bakteriami. 

 

Anyż wspomaga zdrowe serce, produkcję zdrowych krwinek, kontrolę wagi i pomaga zmniejszyć stany 
zapalne. 

Owoce kopru włoskiego i anyżu zwiększają wydalanie moczu. Ich aktywne składniki hamują rozwój 
szkodliwych bakterii w drogach moczowych, a tym samym pomagają zwalczać wzdęcia. Mają łagodne 
działanie przeciwskurczowe i hamują tworzenie się kamieni nerkowych. Aktywne składniki anyżu mają 
podobne działanie do składników kopru włoskiego, wzmacniają się wzajemnie (synergicznie), dlatego 
też oba zawarte są w Fulvicherb - Synergy. 

 
- Owoce dzikiej róży są naturalnym źródłem witaminy C i rutyny (witaminy P), naturalnego czynnika 

wzmacniającego odporność. 
 
Moduł kwasu fulwowego: 
 
Kwas fulwowy jest formą o najniższej masie cząsteczkowej kwasu humusowego. Jest łatwo wchłaniany 
w jelicie cienkim. Wchłanianie odbywa się w formie chelatów i kompleksów. Ta szczególna właściwość 
została wykorzystana w Fulvicherb - Synergy, aby zapewnić doskonałe wchłanianie składników 
aktywnych. Ponieważ może łączyć się z metalami, a zwłaszcza z podstawowymi cząsteczkami 
organicznymi, pomaga organizmowi eliminować toksyny.  
 

Moduł kwas fulwowy-L-arginina i jego działanie: 
 

W Fulvicherb - Synergy wykorzystujemy kwas fulwowy, jeden z najlepszych czynników kompleksujących 
dla skutecznego dostarczania argininy (czynniki kompleksujące: wchłanianie substancji aktywnych w 
organizmie jest lepsze, gdy są one związane z innymi substancjami, niż gdy są obecne same), tzw. 

chronionej argininy, znanej również jako "kompleks kwas fulwowy-arginina". Ponieważ jego wchłanianie 
nie zależy od innych czynników (białka transportera błonowego, lizyny), jest niezwykle skuteczny. 

Kompleks kwas fulwowy-arginina jest 
prekursorem tlenku azotu. Pomaga otworzyć 
naczynia krwionośne w organizmie, a tym samym 

poprawić krążenie krwi. Bierze udział w regulacji 
poziomu cukru we krwi i insuliny, odgrywa rolę w 
regulacji oddychania oraz poprawia wydolność i 
przepuszczalność nerek. 

Jest to również ważna substancja dla 
funkcjonowania układu odpornościowego, 
zwłaszcza dla funkcji odporności komórkowej. 
Stanowi skuteczną ochronę przed wirusami i bakteriami.  
 

Moduł chelatu elektrolitowego kwasu fulwowego: 
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W Fulvicherb - Synergy naturalny elektrolit jest połączony z kwasem fulwowym, aby zapewnić 
najbardziej efektywne wchłanianie. Dodatkowym elektrolitem jest naturalna sól kuchenna sól z Praidu  
(Rumunia). Jest to najbardziej naturalny i skuteczny tzw. roztwór Ringera. Sól z Praidu ma skład 
makroelementowy, a stosunek poszczególnych pierwiastków jest identyczny ze składem płynów 
zdrowego organizmu. 
 

Moduł prebiotyczny - pektyny i inulina: 

 
Pektyny są optymalnym źródłem pożywienia dla dobroczynnej flory jelitowej (bakterie wytwarzające 
kwas mlekowy, lactobacillus), 
Bifidobacteria, Fusobacteria, które wytwarzają kwas masłowy i inne kwasy tłuszczowe). 

Pektyna jest pożytecznym włóknem fermentującym, 
naturalnym środkiem odtruwającym. Ma właściwości 
kompleksujące, zmniejsza stężenie osmotyczne 
treści jelitowej i pomaga zapobiegać biegunce 
osmotycznej (biegunka osmotyczna: niestrawiony 

materiał w jelicie grubym magazynuje wodę z 
powodu niewystarczającego trawienia i wchłaniania, 
co hamuje wchłanianie wody). 
W jelicie grubym jest on przekształcany w kwasy 
organiczne dostarczające energii. Posiada doskonałe 
właściwości powlekające i ochronne. Ponieważ 

składa się z wysokocząsteczkowych polisacharydów, ma zdolność do tworzenia na powierzchni żołądka 
i błon śluzowych żelu, który chroni błony śluzowe przed drażniącym działaniem agresywnych czynników.  

 
Inulina jest dużym, rozpuszczalnym w wodzie 
błonnikiem pokarmowym. Forma zastosowana w 
Fulvicherb - Synergy nie zawiera potencjalnie 

szkodliwych cukrów i alkoholi cukrowych jak np. 
syrop z topinamburu. 

Główną zaletą inuliny jest jej właściwość 
probiotyczna, która selektywnie dostarcza 
składników odżywczych dla pożytecznych bakterii 
jelitowych (zwłaszcza lactobacillus, bifidobacteria 
i acidophilus). 

Spożywanie inuliny może być przydatne jako 

środek przywracający prawidłową florę jelitową w 
alergiach pokarmowych. 

 
Skład preparatu ziołowego, zastosowanie kwasu fulwowego jako czynnika chelatującego i 
kompleksującego, kompleks kwas fulwowy-arginina oraz zastosowanie starożytnego błota morskiego 
zawierającego specjalną sól z Praidu, jak również cały proces produkcji są chronione patentami. 
 

 

Zamówienie z dostawą do domu: 
 

 

  Fulvicherb International  |     Fulvicherb Polska    |      Fulvicherb Deutschland 

 
 

Zamówienie dla sprzedawców: info@fulvicherb.pl 
 

Wyłączny dystrybutor: MD Vital Ltd. 
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