
NIEZWYKŁY KORZEŃ 

 ŁOPIANU z czystej Syberii 



 Na przestrzeni wieków, 

człowiek  nie starał się 

podporządkować  

przyrodzie i dążył  by 

stworzyć ją wygodniejszą 

dla swojego istnienia. 

Ewolucja 



W konsekwencji niszczenie biosfery wraca do 

człowieka w postaci   «chorób cywilizacyjnych» 

W tym także poprzez zmianę jakości 

produktów spożywczych. 

Wzajemne oddziaływanie 



 Dziedziczność 

Zależność fizycznego zdrowia 

człowieka 

Pożywienie i styl 

życia 

 

Stan środowiska naturalnego 

 

Poziom rozwoju medycyny 

50% 

20% 

20% 

10% 



Zdrowie człowieka w znacznym stopniu określa 

status żywienia  i może być zachowane tylko 

pod warunkiem   pełnego zapewnienia  

fizyczemu zapotrzebowaniu,  naturalnych, 

jakościowych produktów spożywczych. 

W konsekwencji 



We współczesnym świecie, praktycznie nie ma 

ludzi, którzy w racjonalnym żywieniu spożywaliby 

tylko naturalne, jakościowe produkty.  

Z przykrością…. 



Badacze, przez długi okres czasu obserwowali 

pierwotne  plemiona Amazonii i Nwej Gwinei i  

niezmiennie zaznaczają absolutny brak u aborygenów 

większości chorób cywilizacyjnych w tym cukrzycy. 

Wyjątek 



  Pożywienie współczesnego człowieka 

 Warzywa i owoce 

Żyjemy w świecie, gdzie co roku  zwiększa się 

ilość  pożywienia, które jest  genetycznie 

modyfikowane.  



Mowa nie tylko o produktach sojowych, ale i o 

jabłkach, w których nie ma absolutnie robaków, 

o hydroponicznych truskawkach o niewyraźnym 

smaku, o pomidorach, które nie pachną 

pomidorami, o innych warzywach....  

  

Warzywa i owoce 



Które dostępne są przez cały rok dzięki 

«cudownej — technologii» hydroponiki, uprawy 

roślin bez gleby, za to w wodzie z odpowiednimi 

nawozami chemicznymi . 

Warzywa i owoce 



Z tego powodu warzywa już nie posiadają tego 

energetycznego i odżywczego ładunku, który 

powinny przekazywać.   

Warzywa i owoce 



Otrzymujemy pasteryzowane albo sterylizowane 

mleko z istotnie zmniejszoną zawartością  

pożytecznych tłuszczów. To mleko jest od krów, które, 

możliwe, że nigdy  nie widziały pól, a całe życie  aż do 

uboju stały w hali udojowej mechanicznie otrzymując 

pożywienie według hrmonogramu  i antybiotyki według 

schematu.  

Hodowla zwierząt 



spożywanie takich produktów ?  

Jak bardzo  niebezpieczne jest 



Antybiotyki, w rzeczy samej, dostarczane są do 

naszego organizmu przykładowo w 1/20 części od 

tego, kiedy był on aplikowany  postaci preparatu 

farmceutycznego. 

 W pierwszej kolejności to odzwierciedla się w 

systemie immunologicznym, nie wspominając o 

problemach dysbakteriozy poszczególnych 

organów i chorobach wątroby związanych z 

chroniczną  intoksykacją.  

Rozwija się oporność na antybiotyki. 

 



Im wiecej człowiek spożywa  produktów GMO, tym 

większe jest ryzyko rozwoju: 

Złośliwych chorób krwi 

Chorób przewodu pokarmowego  

Schorzeń alergicznych 

Zwiększone ryzyko rozwoju chorób naczyniowo-

sercowych. 

Badania rosyjskich specjalistów 

potwierdziły: 



Sztuczne transmitowanie obcych genów znacząco 

narusza ścisłą regulację genetyczną kontroli 

normalnej komórki. 

 Obecnie, ta rozwijająca się nauka jest technicznie 

niedoskonała. Wiedza o molekule  dziedziczności - 

DNK jest bardzo niewystarczająca.  

GMO 



 Oliwki, rzepak, kukurydza i oleje z nich wyrabiane. 

 Jabłka, gruszki, wiśnie, morele, czereśnie, 

brzoskwinie, nektaryny, śliwy, dynie i inne owoce. 

 Produkty żywienia dla dzieci: mieszanki do karmienia 

dzieci, kaszki, pire, produkty konserwowane. 

Produkty, ktore często okazuja się                     

genetycznie modyfikowanymi: 



W naszym  industrialnym  wieku ogromna ilość 

ludzkości skupiona jest w miastach. 

Błyskawicznie wzrosło globalne zaludnienie, stąd 

ludność którą  należy nakarmić. 

 

Wszystko to wymagało nowych sposobów 

zarówno przetwarzania jak i dystrybucji 

produktów spożywczych,  

dzięki czemu  dodatki  

spożywcze stosuje się  

w katastrofalnie dużych 

 ilościach. 

Dodatki spożywcze 



Produktach, zawierające określone «Dodatki 

Spożywcze»  z pewnością mogą być oznaczone 

jako «Zagrażające życiu !» 

Te dodatki  są praktycznie gwarantowaną 

przyczyną chorób  

Kwestia tylko Dozowania i Czasu!  

Dodatki spożywcze 



Znajduje się w TOP samych szkodliwych 

produktów na świecie.  

 

Fast Food – spożywczy ściek, z punktu widzenia 

koncentracji szkodliwych konserwantów, 

stabilizatorów, przeciwutleniaczy i oczywiście 

polepszaczy smaku. 

FAST FOOD 



Е621 glutaminian sodu- przy regularnym 

zażywaniu, posiada właściwości, prowokujace 

migrenę, chorobę Alzhaimera,pogorszenie 

wzroku, bezmotywacyjnej agresji, chorby 

wrzodowe układu pokarmowego, cukrzycę, 

choroby wątroby i nerek. 

Dodatki spożywcze 



Jeżeli jednak, kiedyś zdecydujecie się, że 

będziecie spożywać tylko naturalne 

produkty, to ryzykujecie wyjściem ze sklepu 

wogóle bez  zakupów .. 



 W miarę mozliwości niwelować szkodliwe 

następstwa niejakościowych produktów 

spożywczych ? 

 

 Jakimi środkami? 

Co robić? 



Kliknij, aby dodać tekst 
ale…przecież 

Zastosować optymalną 

technologiczną formę – 

sok  świeżego korzenia 

łopianu  

Sok  psuje się w ciągu 

 1 godziny 



pozwoliło za pomocą szybkiej technologii 

próżniowej koncentracji soku świeżego korzenia 

łopianu, w temperaturze poniżej 50 C: 

 

- maksymalnie zachować 

 skład biologicznie aktywnych 

 substancji przez długi czas 

  

- zachować sok bez dodatku  

jakichkolwiek konserwantów 

 i stabilizatorów 

Rozwiązanie problemu  

przez naukowców Biolitu 



Bazaa surowca 

Przetwórstwo korzenia łopianu  jak i pozostałych surowców 

odbywa się na miejscu jego upraw i zbiorów z dala od 

aglomeracji przemysłowych, dróg przejazdowych i miast  

 u podnuża czystego ekologicznie  Ałtaju.  Zbiory łopianu 

następują  w maju, gdy korzeń łopianu gromadzi maksymalną 

ilość substancji biologicznie czynnych.  



 polisacharydy-inulina(do 45%), olejek eteryczny, tłuszcze 

roślinne z zawartością kwasów tłuszczowych nasyconych, 

proteiny (do 12,5%), kwas kawowy i chlorogenowy (kwas 

fenolowy o silnym działaniu przeciwutleniającym), 

fitosterole (stigmasterol, beta-sitosterol, kampesterol),kwas 

asparaginowy, związki garbnikowe, związki goryczowe, 

śluz.  

Korzeń łopianu bogaty jest w witaminy (witamina C, rutyna, 

karotenoidy).  

Łopian zawiera sole mineralne, makro- i mikroelementy: 

cynk, żelazo, tytan , bor, wanad.  

W wyciągach korzenia łopianu są obecne substancje 

białkowe (do 12%), lignany (arktyna), metaloenzym 

urykaza który uczestniczy w rozpuszczaniu soli kwasu 

moczowego w dnie moczanowej. 

SKŁAD korzenia łopianu: 



-stymulują przemianę materii,hamują rozwój bakterii i grzybów, -

zwiększają wydzielanie żółci, soku trzustkowego i jelitowego,  

-działają rozkurczowo i hipoglikemicznie 

-wspomagają w oczyszczanie wątroby a wraza z tym usuwanie 

szkodliwych metabolitów z organzimu co usprawnia  pracę 

wątroby, zwłaszcza przy zatruciu różymi toksynami w tym 

zatruciu alkocholowym 

-wspomagają  oczyszanie jelit i usuwaniu schorzeń przewodu 

pokarmowego 

-wspomagają w działaniu przeciwnowotworowym, 

-wspomagają w usuwaniu stanów zapalnych nerek, pęcherza 

moczowego (kamica, dna moczanowa) 

-aktywują procesy odnowy tkanek, to pomaga w chorobach skóry 

(egzema, czyraczycy, alergiach skóry), przyspieszają gojenie się 

ran ropnych, oparzeń o różnym stopniu 

-posiadają działanie napotne i  zmniejszają temperaturę ciała w 

chorobach zakaźnych gdy  towarzyszy im gorączka 

-obniżają poziom cukru we krwi  

WŁAŚCIWOŚCI substancji czynnych: 



 Po raz pierwszy naukowcy z BIOLITU wykryli w 

skoncentrowanym soku korzenia łopianu majowego 

krystaliczną  substancję- asparaginę.  

Asparagina to organiczny związek chemiczny z 

grupy aminokwasów białkowych (o charakterze 

kwasowym).  

Niezwykłe substancje w zwykłym łopianie 



 Badania eksperymentalne Cancer Research 

Institute TSC SB RAMS (Instytutu Onkologicznego 

 w Tomsku)  wykazały przeciwnowotworowe  

przeciwprzerzutowe działanie asparaginy z soku 

korzenia łopianu majowego, jego zdolność do 

wiązania i usuwania toksyn z organizmu 

 i bezpieczeństwa dla ludzi, nawet przy długotrwałym 

użytkowaniu. 

 Wykryto też wpływ  kwasu arktygenowego  na 

zwiększenie wydzielania insuliny przez trzustkę, co 

jest procesem zaburzonym w przypadku cukrzycy 

oraz jego wpływ na  gojenie się owrzodzeń w 

chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. 

 

Niezwykła substancja w zwykłym łopianie 



Arktygenina poprawia metabolizm glukozy.Ogranicza 

proces glukogenezy związany ze wzrstem stężenia glukozy 

w wyniku rozkładu glikogenu wątrobowego. 

 

Kompleks polisacharydów głownie inuliny w jelicie cienkim 

przyśpiesza i wspomaga proces trawienia,chroni błonę 

śluzową układu pokarmowego, absorbuje i wyprowadza 

szkodliwe metabolity z organizmu, usprawnia perystaltykę 

jelit, poprawia wchłanianie wapnia, W jelicie grubym 

stymuluje wzrost bifido i lactobacterii i pod ich wpływem 

ulega rozszczepieniu i rozłożona do fruktozy przedostaje się 

do krwi. Molekuły fruktozy są insulinoniezależne i nie są 

absorbowane tylko w wątrobie ale innych tkankach 

mięśniowych. 

Niezwykła substancja w zwykłym łopianie 



Pochodne sitosterolu obecne w korzeniu i nasionach  

łopianu większego obniżają poziom cukru poprzez 

uruchomienie mechanizmów opóźniających wchłanianie 

glukozy i obniżenie hiperglikemii poposiłkowej. 

 

Niezwykła substancja w zwykłym łopianie 

 W nasionach łopianu 

podstawowym czynnym 

komponentem są   glikozydy: 

arktynina, аrktygenina (dо 5 %),     

o przeciwmutagennych                    

i cytostatycznych właściwościach,    

a także związki organiczne: 

kumaryny, saponiny, kwas 

fenolowy, lignany, kwas linolowy      

i oleinowy.  



W ciągu  tysięcy lat ludzie stosowali w jedzeniu 

liście i gałązki, korę drzew i różnorodne  korzenie 

roślin, zawierajace w składzie  włókna roślinne i 

błonnik pokarmowy. Okres stosowania i regularne 

spożywanie w skali ewolucji jest faktem, który 

formował układ pokarmowy człowieka. 

Zdrowy błonnik 



Można  z całą pewnością potwierdzić to, że 

ludzki organizm potrzebuje błonnika roślinnego, 

nie mniej niż witamin i mikroelementów...  

Zdrowy błonnik 

W dzisiejszej diecie katastrofalnie brakuje błonnika 



 dolegliwości gastryczne 

 choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy 

 syndrom drażliwego jelita, kolki 

 dysbakterioza 

 kamica żółciowa 

     zaparcia 

W pierwszej kolejności cierpi układ 

pokarmowy:  



 arterioskleroza, 

 nadciśnienie tętnicze krwi, 

 hiperlipidemia  (wysoki poziom tłuszczów we 

krwi) i jej następstwa  

 w postaci zawału, 

 miokardiopati,   

 wylewu  

W następstwie uszkodzenia procesów 

syntezy i spalania tłuszczów powstają 

problemy chorób sercowo-

naczyniowych: 



 Оtyłość  

 Сukrzycę  

 Kamicę nerkową 

 

Zaburza się metabolizm, co 

powoduje: 



ZDOBYWAMY ZDROWIE 

 TRACIMY KILOGRAMY 



 Naturalne dobrej jakości włókna roślinne   

korzenia łopianu - uniwesalny środek 

czyszczący,  regulator pracy przewodu 

żołądkowo-jelitowego,  

Cenny składnik żywności ! 

Podstawa nowych prozdrowotnych 

produktów BIOLITU: 



 Podczas  kontaktu z wodą błonnik pęcznieje  i 

powstaje żelatynowa substancja. 

 Stymuluje pracę układu jelitowo-żołądkowego , 

wiąże toksyny i wyprowadza z organizmu 

 W ukladzie jelitowo-żołądkowym  włókna 

błonnika działają jak szczotka, oczyszczając 

jelita od zanieczyszczeń.                                          

To wspomaga: 

  proces trawienia 

  i normalizuje pracę jelit.                                                

Ekstrakt korzenia łopianu z 

błonnikem: 



 Zmniejsza zawartość cholesterolu i cukru we 

krwi, zapobiega powstawaniu kamieni 

żółciowych  

 Błonnik nie pozwala pokarmom zatrzymywać 

się w układzie jelitowym co zpobiega 

rozkładowi i procesom gnicia i zatruciu 

organizmu toksynami.   

Ekstrakt korzenia łopianu z 

błonnikem: 



 Blonnik spowalnia procesy przyswajania 

tłuszczy i węglowodanów, co w pierwszej 

kolejności odzwierciedla się nie tylko w 

problemie nadwagi ale wpływa na poziom cukru 

we krwi.  

Ekstrakt korzenia łopianu z 

błonnikem: 



 Błonnik korzenia łopianu jest także 

pożytkowany przez zdrowe dla nas bakterie 
znajdujace wię w naszym jelicie. Odżywiające 
się błonnikiem pożyteczne bakterie produkują 
niezbędne do prawidłowego procesu trawienia 
fermenty i witaminy grupy B. 

Ekstrakt korzenia łopianu z 

błonnikem: 



 Stwarza warunki dla 

profilaktyki nowotworu jelita 

cienkiego i  grubego  

 Zabezpiecza szybkie 

nasycenie 

 

Ekstrakt korzenia łopianu z 

błonnikem jest idealnym 

nośnikiem bazowym dla 

ekstraktów roślinnych  

Ekstrakt korzenia łopianu z 

błonnikem: 



              Ekstrakt ziela krwawnika z                  

błonnikiem korzenia łopianu 

 

                Efektywna profilaktyka                        

przy dolegliwościach 

    gastrycznych  

                     i chorobie wrzodowej.  

 

 

ACHILLAN

-Glukomin 



Działanie:  
       Substancje  czynne wpływają na 

przyśpieszanie  

        i usuwanie zawartości żołądka i jelit. 

   W nieżytach i  stanach zapalnych 

przewodu pokarmowego, zwłaszcza 

gdy towarzyszą im niewielkie 

krwawienia,  przy przewlekłych 

zaburzeniach trawiennych,  w 

napadowych bólach jelitowych i 

zaparciach nawykowych.  

Wpływają na regulację wydzielanie soku 

żołądkowego 

Przyczyniają się do odbudowy błony 

śluzowej żołądka 

  

ACHILLAN-Glukomin 
Ekstrakt ziela krwawnika z błonnikiem korzenia łopianu 

 

 



Wienorm-

Glukomin 

 

 
Napój ekstraktów ziołowych   

z błonnikiem korzenia łopianu 

 

Ochrona i wzmocnienie 

 naczyń krwionośnych,   

Obniżenie ryzyka 

 choroby wieńcowej 

 

 

 

Zawiera: ekstrakt korzenia łopianu z 

błonnikiem, ekstrakt aronii, gryki, brzozy, 

pięciornika kurzego ziela, 

przywrotnika pospolitego, maliny, 

sproszkowaną plechę listownicy. 

 



Działanie:  
Rutyna uszczelnia naczynia krwionośne, 

zmniejszając ich przepuszczalność. 

Substancje produktu wspomagają w 

zapobieganiu  zagęszczeniu krwi, 

wspomagają układ krążenia, 

wspierają prawidłową funkcję ochronną i 

wydzielniczą skóry i błon śluzowych 

zwłaszcza w obszarze jelit, 

normalizują procesy przemiany 

materii. 

 Produkt efektywny przy zwiększonym 

krwawieniu naczyniowym po 

radioterapii. 

  

Wienorm-Glukomin 
Napój ekstraktów ziołowych z błonnikiem korzenia łopianu 

 



  

WITAMIKS-GLUKOMIN 
Napój ekstraktów ziołowych z błonnikiem korzenia łopianu 

 

To uniwersalny produkt dla 

wszystkich! 

Zawiera: 

 ekstrakt korzenia łopianu 

 z błonnikiem, koncentrat soku 

 z rokitnika, żurawiny, borówki,  

aronii, buraka czerwonego, 

ekstrakt pięciornika kurzego ziela, 

bakterie kwasu mlekowego 



DZIAŁANIE:  

Substancje czynne posiadają wyraźny 

ochronny i stymulujący wpływ na 

odbudowę czerwonych ciałek krwi.  

Normalizują przemianę materii, 

aktywizują antyoksydacyjno -

odbudowujące procesy,  

 wpływają na zwiększenie odporności 

organizmu na szkodliwe  działanie 

czynników zewnętrznych i infekcji.  

Wpływają na  obniżenie poziomu 

cholesterolu we krwi, poprawiają 

odżywianie komórek.  

  

Witamiks-Glukomin 
Napój ekstraktów ziołowch z błonnikiem korzenia łopianu 

 



GALEGA NOVA-GLUKOMIN 
Napój ziołowy z błonnikiem korzenia łopianu 

 

                      Dla normalizacji przemiany                                

węglowodanowej. 

                      Składnikiem czynnym 

                      rutwicy jest galegina,  

                      która wpływa na  obniżenie  

                      poziomu cukru we krwi. 

 

 

 

 

Zawiera: ekstrakt korzenia łopianu z 

błonnikiem, ekstrakt rutwicy lekarskiej, 

dzikej  róży, mniszka lekarskiego, pokrzywy 

i proszek marchwi. 



DZIAŁANIE:  

substancje czynne wspomagają 

obniżać poziom glukozy i 

cholesterolu we krwi, 

posiadają  właściwości 

antyarteriosklerotyczne i 

wzmacniąjace naczynia 

krwionośne, 

normalizują przemianę wodno-

elektrolitowej, weglowodanową  

        i lipidową. 

  

GALEGA NOVA-GLUKOMIN 
Napój ekstraktów ziołowych z błonnikiem korzenia łopianu 

 



FLAWIGRAN-GLUKOMIN 
 Napój ekstraktów  ziołowych z błonnikiem 

                          korzenia łopianu 

                               

                               Wspomaganie naczyń 

                            krwionośnych mózgu 

                       i ostrości widzenia. 

                      Uniwersalny produkt  

               dla wszystkich! 

 

 

 

 

 

Zawiera: ekstrakt korzenia łopianu z 

błonnikiem, korzeń marchwi 

zwyczajnej, koncentraty: soku z 

marchwi, soku rokitnika, dzikiej 

róży, borówki czernicy, gryki, ziela 

świetlika. 



Działanie:  
 

Substancje czynne wspomagają 

krążenie mózgowe, przyczyniają 

się do zachowania ostrości 

widzenia, posiadają 

odbudowujące działanie na 

stabilizację membran komórek 

nerwowych.  
 

 

Wpływają na zapobieganie rozwoju 

procesu arteriosklerozy.  

 

FLAWIGRAN-GLUKOMIN 
Napój ekstraktów ziołowych z błonnikiem korzenia łopianu 

 



 

Produkty na bazie ekstraktu i błonnika korzenia 

łopianu, rekomenduje się do  spożycia       

3 razy dziennie w przerwach między 

posiłakmi.  

Wyboru produktów dokonuje się indywidualnie  

w zależności od zapotrzebowania 

organizmu lub celów profilaktycznych. 

Sposób użycia: 

 



 

1 łyżeczka miarowa (5ml) 3 razy dziennie: 

rozpuścić w 100 ml cieplej wody, 

chwilę odczekać  (ok.5min.), 

wymieszać i wypić wszystko.   

Sposób użycia: 

 



 

    25 lat badań naukowych 

    BIOLITU nad prozdrowotnymi  

     właściwościami produktów  

     zostały docenione  

     w międzynarodowych konkursach 

     Najlepsze towary i usługi z Syberii 

     min." GEMMA-2006 " 

     w kategorii naturalnych  

     suplementów diety i produktów 

     żywnościowych.  

     Ekstrakt z korzenia łopianu 

     pod nazwą «Toksidon-maj»  

     został nagrodzony złotym medalem.   

Nagrody i medale: 

 



 

     

FLORENTA wodny ekstrak 

jodły syberyjskiej 

 
 

Stanowi ekstrakt wodny   z   młodych pąków jodły 

syberyjskiej. Zawiera naturalne formy witamin A, B2, 

E, C,  niewielkie ilości  związków terpenowych (m.in. 

borneol, kariofilen), zawiera polifenole, związki lotne 

(fitoncydy), związki mineralne  (magnez,  potas, 

żelazo, cynk), kwercetynę, d-pantenol, fitosteroidy. 
 Fitoncydy należą do związków, które bardzo skutecznie 

likwidują bakterie, wirusy i grzyby. Posiadają działanie 

rozkurczowe, żółciopędne i  żółciotwórcze, 

pobudzające krążenie krwi i  wydzielanie soków 

trawiennych, wzmagające apetyt i  przenikanie 

składników pokarmowych z  jelit do krwi, hamujące 

agregację krwinek, co zapobiega zakrzepicy 

i  przeciwdziała miażdżycy oraz zabijające prątki 

gruźlicy.  Substancje te zwiększają witalność, działają 

aktywizująco i adoptogennie oraz chronią przed 

promieniowaniem jonizującym (praca z IT), redukują 

skutki uboczne chemio i  radioterapii, poprawiają: 

kondycję fizyczną i psychiczną oraz  kontrolę glukozy 

we krwi. 



 

     

FLORENTA wodny ekstrak 

jodły syberyjskiej 

 Produkcja Biolitu na bazie 

ekstraktu 

jodły syberyjskiej „Florenta”, 

rekomendowana jest przez 

Federalną Agencję Biomedyczną 

RF -organ władzy wykonawczej 

pod nadzorem Ministerstwa 

Zdrowia  RF.  

Zalecenie do stosowania przez 

osoby starsze, uczące się, 

sportowców, osoby obarczone 

dużym wysiłkiem fizycznym przy 

wykonywaniu pacy w 

niebezpiecznych warunkach 

wydane jest także przez 

Moskiewski Państwowy 

Uniwersytet Produkcji 

Spożywczej . 



Bądźcie zdrowi i szczęśliwi ! 

   TWÓJ  


