HUMAC® NATUR AFM hobby állataink támogatásában
Egészséges kedvenc = boldog állat, mely sok örömet okoz
A HUMAC® Natur AFM egy szerves-ásványi takarmány alapanyag, magas huminsav tartalommal. 100% természetes eledelkiegészítő kedvező
biológiai és élettani hatással kisállatoknak, házi kedvenceknek! Méregtelenítő hatásával támogatja a szervezetet az egészség megőrzésében és
az esetleges betegségek legyőzésében.

Az eledelhez kevert HUMAC® Natur AFM, képes fenntartani a bél mikroflórájának egyensúlyát azáltal, hogy egyrészt megakadályozza a káros a
elszaporodását, másrészt elősegíti a hasznos növekedését. Kedvezően befolyásolja a toxikus fémek, idegen anyagok, toxinok és egyéb, a szervezetre
nézve mérgező vegyületek kiürülését az emésztőrendszerből, melyek az állati ürülékkel együtt távoznak a szervezetből. Kedvezően hat az
emésztőrendszer pH-jára, az eledel és a benne lévő tápanyagok hasznosítására, s ezáltal javulhat az eledel értékesülése.

Kedvenceinkre gyakorolt hatásai
A huminsavak biológiai hatásuknál fogva segítik és javítják a sejtek anyagcsere folyamatait – csökkentik a mérgek és toxinok terhét a szervezetben,
erősítik az immunrendszert, ezen keresztül kedvezően befolyásolják a szervezet reprodukciós folyamatait .







Természetes immunerősítő
Humorális immunstimuláns hatással rendelkezik
100 %-ban természetes anyag
Az ásványi anyagokat kelát formában tartalmazza
Kedvezően befolyásolja a bélflóra egyensúlyi állapotát
Toxinanyagok felszívódását gátolja








A szervezetre mérgező vegyületek kiürülését támogatja
Kedvezően hat az emésztőrendszer pH-jára
Javul az eledel és a tápanyagok hasznosulása
Használatával javul az állati környezet mikroklímája
Folyamatosan tisztítja és méregteleníti a szervezetet
Pótolja a szükséges miroelemeket

Felhasználás és adagolás
A HUMAC® Natur AFM-et az eledelhez kell keverni. Adagolás: 0,4 – 1%. 100g eledelhez 0,4 – 1 gramm. Hasmenéses
megbetegedés esetén az előírt adagot ajánlott a 2-3-szorosára növelni legalább 5 napig.
A terméknek nincs várakozási ideje, az előkészített eledel azonnal feletethető.

HUMAC® Natur AFM adagolása
Eledel tömege

HUMAC adagolás tömeg

HUMAC adagolás mérő kanál

5 dkg (50 gramm)

0,2 - 0,5 gramm

1/2 kis mérőkanál

10 dkg (100 gramm)

0,4-1 gramm

1/2 - 1 kis mérőkanál

20 dkg (200 gramm)

0,8-2 gramm

1-2 kis mérőkanál

30 dkg (300 gramm)

1,2 - 3 gramm

1 kis mérőkanál - 1 nagy mérőkanál

40 dkg (400 gramm)

1,6 - 4 gramm

2 kis mérőkanál - 4 kis mérőkanál

50 dkg (500 gram, fél kg)

2 - 5 gramm

2 kis mérőkanál - 5 kis mérőkanál
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HUMAC® NATUR AFM termék házi kedvenceinknek
| fokozott immunitás | 100 %-ban természetes | allergia | hasmenés | méregtelenítés |
vitalitás | regenerálás | bélflóra |
Kiszerelés, 100g; 500g; 2,5 kg; 10 kg
Milyen problémák esetén segíthet a Huminsav?
★allergia ★hasmenés ★általános immunrendszer
erősítésre ★általános méregtelenítéskor ★bélproblémák
esetén★eledel váltáskor★bőrproblémák ★különböző
fertőző betegségek ★antibiotikumok, parazita ellenes
szerek mellett★mozgásszervi és neurológiai problémák
★roborálásra★vitalitásra★különböző betegségek,
műtétek utáni rehabilitáció esetén★túltenyésztett
állatok regenerálására ★bélflóra egyensúlyi állapotának
javításakor★általános méregtelenítéskor.

Fontos
UGYE TUDOD?
Kedvenceink körében is egyre gyakoribb az embereknél is tapasztalt civilizációs betegségek, melyek okai a táplálékban, vízben, levegőben lévő vegyi
anyagok, melyeket mi magunk, de kedvenceink sem tudnak elkerülni. Az állatok immunrendszerének hatalmas megterhelést jelent ez, így könnyen
alulmaradnak a betegségekkel szemben.
Nagyon fontos a szervezet folyamatos méregtelenítése, az immunrendszer erősítése, mely alapja kedvencünk boldog, kiegyensúlyozott életének.
A HUMAC® Natur AFM 100% természetes eledel kiegészítő, mely segíti a mérgező anyagok kiválasztását az állatok szervezetéből, támogatja
az öngyógyító képességet.
A megelőzés hatékonyabb és kíméletesebb mint a gyógyítás!

Tudjon meg többet a huminsavakról
A humuszanyagok a Földi élet biológiai-kémiai-geológiai bomlástermékei. A Földön található szerves anyag (biomassza) legnagyobb részét a
humuszanyagok képezik. A Földi élet egyik legjelentősebb sajátsága, hogy az élő anyag reprodukcióját döntően az élő anyag szilárd bomlástermékei
teszik lehetővé. A humusz (talaj-tőzeg-szén) a szárazföldi élet legfontosabb szilárd bomlásterméke, így ez képezi a kontinentális biomassza
sokszorosításának legfontosabb közegét.
A mezőgazdasági és gyógyászati gyakorlatban a humuszhordozóknak (tőzeg-leonardite) tulajdonított pozitív hatások hordozói a huminsavak, melyek
a kémiai értelemben jól definiálható vegyületcsoportot képeznek, és a szerves anyag bomlásának közbenső termékei.
A humuszanyagokat már az ókorban is alkalmazták a gyógyászatban. Megfigyeléseken alapult a felhasználása: a sebesült állat megmártózott az
iszapban, s a sebei begyógyultak. Az első világháború idején gyógyszer hiányában a katonák csonkolt testrészeit iszappal borogatták. A hidegháború
idején szovjet tudósok foglalkoztak vele legaktívabban. Olyan egyszerű és olcsó anyagot kerestek, mely képes semlegesíteni egy atomtámadás
következményeit. A Szovjetunió felbomlásával a kutatások háttérbe szorultak.
Az iszap kb. 25% huminsav tartalommal rendelkezik. A wellness szállodák is előszeretettel alkalmazzák, mivel a bőrön keresztül a huminsavak megkötik
a méreganyagokat. Biológiai hatásának sokszínűsége abban rejlik, hogy ‒ szerkezetéből adódóan ‒ szinte minden vegyülettípussal képes reakcióba
lépni. A huminsavak nagy molekulájú polimerizált aromás vegyületek, melyek nagyon bonyolult szerkezettel és jelentős fizikai-kémiai tulajdonságokkal
rendelkeznek.
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