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KAJ JE ZEOLIT? 

Zeolit je 100% naraven, varen in popolnoma nestrupen mineral. Je vulkanski kamen. Telo ga 
prepozna kot lastno snov. Je brez negativnih kontraindikacij, ne vsebuje aditive živalskega izvora, 
ostalih aditivov, konzervansov ali E-jev. Nima negativnih sinergij z drugimi konvencionalnimi 
medicinskimi, prehranskimi ali alternativnimi zdravili ali terapijami. Pri zeolitu ne obstaja možnost 
prevelikega odmerjanja. Ne more vas zasvojiti, se ne kopiči v telesu, ampak se z blatom, urinom in 
znojem v celoti izloči iz telesa. Ni nevarnosti predoziranja. Številni razpredeni tuneli, kanali in votline 
naredijo zeolit kot spužvo, ki vsrka vase težke kovine kot so svinec, živo srebro, kadmij, cezij, pa tudi 
ostanke zdravil ali patogene bakterije in viruse, preden le-ti preidejo v krvni obtok. Smrtonosni 
koktajl škodljivih snovi se nato z izločanjem običajno izloči iz telesa v 24 urah. Istočasno pa ta 
vulkanska prst odda telesu potrebne in zelo zaželene ione magnezija, kalcija, kalij, natrija, bakra, 
cinka, železa. Izmenjava ionov deluje tako dobro zato, ker imajo škodljive snovi veliko afiniteto do 
kristalnih mrež klinoptilolit zeolita. Kationi, ki se nahajajo v kristalnih mrežah pa so močno odvisni od 
organskih snovi v organizmu. Telo je sposobno vsrkati samo toliko ionov in samo tiste minerale, ki jih 
resnično potrebuje. Odvečni minerali se iz telesa sami izločijo.   
 
Deluje kot popolna spužva, ionski izmenjevalec in čistilec na celični ravni. 
 
Zeolit klinoptilolit 

Le aktivirani zeolit se imenuje zeolit klinoptilolit in samo aktivirani zeolit je primeren za oralno 
uporabo, drugi ne! 
 
Najkakovostnejši zeolit klinoptilolit v Evropi je iz Rusije, Srbije in Slovaške, izredno kvalitetni pa so še 
Japonski in Novozelandski ter Kubanski. V skladu z evropsko direktivo 93/42/EEC imajo izdelki na 
osnovi aktiviranega zeolita v Evropski uniji status medicinskega pripomočka razreda IIa.   
Kakovost zeolita se meri po granulaciji, ta naj bi bila čim bolj fina. Visok delež klinoptilolita, do 95%, 
varira od nahajališča do nahajališča. V naravi je več kot 200 vrst zeolita. Zeoliti, ki se nahajajo na 
različnih lokacijah v Srbiji so zelo kvalitetni. Zeolit Zeo Medic vsebuje od 90-95% klinoptilolita, kar ga 
uvršča v  sam vrh po svetovni kvaliteti.  
 
NAJPOMEBNEJŠE LASTNOSTI ZEOLITA: 
 zelo močan razstrupljevalec organizma (omogoča odstranjevanje težkih kovin iz telesa, 

pesticidov in drugih toksinov iz organizma, kar se posebej odraža kot boljše funkcioniranje 
živčnega sistema, tudi pri osebah z Alzheimerjevo boleznijo, avtizmom in demenco) 

 zavira virusne okužbe 
 izjemno močan antioksidant 
 nevztralizira radioaktivnost (uporabljen pri preprečevanju širjenja radioaktivnosti v 

Černobilu in Fukušimi). S tega vidika je neobhodna prva pomoč, ki ne bi smela manjkati v 
nobeni domači lekarni. 
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 organizem ščiti pred staranjem in ga hkrati obnavlja in pomlajuje (ima sposobnost glajenja 
kože, ker lahko veže nase vodo iz tkiva in gube ravna od znotraj) 

 ima hipoalergeni efekt 
 dviguje raven serotonina v možganih, kar pripomore k boljšemu razpoloženju in zmanjšanju 

depresije 
 povečuje delovne sposobnosti in vzdržljivost 
 povečuje sposobnost popravila DNA, ki je bila spremenjena zaradi bolezni in uravnava nivo 

anti stres genov 
 povečuje spomin in izboljšuje vid 
 močno stimulira imunski sistem 
 pomoč pri regeneraciji športnikov, saj izloča proste radikale, ki se pojavijo v telesu zaradi 

pretreniranja in zakisanosti.  Zeolit kaže pri športnikih zavidljive rezultate in vpliva na zvišanje 
kondicije, brez stranskih učinkov. 
 

PODROČJA UPORABE ZEOLITA: 
Ko je govora o različnih bolezenskih stanjih, praktično ni področja, kjer Zeolit ne bi dosegal uspehov. 
Ker je povsem brez negativnih stranskih učinkov, njegova uporaba ni izključujoča z uporabo 
farmacevtskih zdravil. Tudi na to temo je bil izveden raziskovalni projekt. Opozoriti je potrebno le na 
to, da je potrebno izvesti časovni razmik. Priporoča se, da se zeoliti vzamejo dve uri po zaužitju 
zdravil. Enako velja pri jemanju železovih preparatov. Tudi v tem primeru je priporočljivo, da se zeolit 
zaužije dve uri po zaužitju preparata z železom.  
 
Če naštejemo le nekaj področij uporabe Zeolita: 
 zdravljenje vseh vrst rakavih obolenj 

(preventiva in kurativa) 
 efektivno pomaga pri kemoterapiji in 

obsevanjih 
 zniževanje visokega krvnega tlaka 
 zniževanje holesterola 
 diabetes 
 bolezni jeter 
 bolezni želodca (gastritis, zgaga, 

heliobacter) in črevesja (driska, 
zaprtje) 

 proti parazitom 
 ledvični in žolčni kamni 
 zdravljenju notranjih in zunanjih 

hemeroidov 
 osteoporoza 
 paradontoza 
 menopavza in ginekološke težave,  
 kožne bolezni ( psoriaza, seboreja, 

herpes ) 
 celjenje ran in opeklin 

 izguba odvečnih kilogramov 
 regeneracija po športni aktivnosti  
 za uravnavanje alkalnosti krvi ph 

7,35 – 7,45 
 prva pomoč v primeru radioaktivnih 

katastrof 
 zdravljenje razjed na spodnjih 

okončinah in pri razjedah na mestih, 
kjer je bil izveden pritisk (ležarine) 

 pomanjkanje energije, telesna 
izčrpanost 

 poškodbe kože, opekline, piki 
insektov 

 nega kože pri aknah, Rosacei in 
Neurodermitisu 

 Bolečine pri Polyneuropathii 
 arteroskleroza 
 glajenje kože, proti celulitisu 
 pri vseh težavah v ustni votlini kot so 

otekline, vnetja in krvavitve iz dlesni 
po operaciji 

 
O pozitivnih učinkih Zeolita so bile izvedene že številne študije. V tujini številni ugledni zdravniki 
beležijo izjemne izkušnje pri zdravljenju pacientov s pomočjo zeolita. V Sloveniji Zeolit šele utira svojo 
pot, a je tudi pri nas nekaj zdravnikov že seznanjenih s pozitivnim učinkom zeolita na zdravje ljudi.  
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UPORABA ZEOLITA KOT SAMOPOMOČ:  
Za oralno uporabo se preventivno priporoča 1krat do 2krat dnevno čajno žličko (5g) raztopiti v 
kozarcu tople vode, ter popiti na tešče ali zvečer pred spanjem. Pri akutno/kroničnih obolenjih pa je 
priporočljivo jemati 4krat ali 5krat (20g/dan) po 1 čajno žličko zmešano v kozarcu tople vode (3-5dcl). 
Ob jemanju zeolita klinoptilolita je potrebno za dosego boljšega učinka čiščenja organizma popiti več 
vode, vsaj 3 litre na dan, saj na ta način telo odplavi vse »ujete« strupe.  
K zeolitu Zeomedic je priložena žlička, za odmerek 2g in ta merica velja, ko je zeolit poravnan z robom 
žličke. Zeolit klinoptilolit mešati samo s plastično ali leseno paličko.  
Detoksifikacija v osnovni fazi traja od 4-6 tednov, za intenzivno detoksifikacijo pa velja, da se stanje 
lahko izboljšuje do 3 in več mesecev, odvisno od posameznega primera.  
 
V primeru akutno/kroničnega stanja (pred/med in po kemoterapiji ipd.) se najpogosteje priporoča 
terapija z zeolitom granulacije do 0-5mcr, in sicer po metodi Em. Prof. dr. Karla Hecta, največjega 
medicinsko-znanstvenega raziskovalca o učinkih zeolita klinoptilolita, ki je svojo prakso tudi 
znanstveno dokazal uspešnost zdravljenja z zeolitom. Njegova meoda se tudi sicer priporoča za 
zdravljenje vseh ostalih akutno/kroničnih obolenj, saj se s tem doseže največji učinek. 
 
Časovno idealne ure za jemanje zeolita klinoptilolita po dr. Karlu Hechtu so: 
med 06.00 in  08.00  
med 13.00 in 15.00        
med 18.00 in 20.00  
po 22.00 uri za nočno terapijo 
 
Za preventivno čiščenje telesa/črevesja zadostuje dnevna uporaba zeolita granulacije 0-20mcr (800g 
pakiranje). Za akutne/kronične primere pa se priporoča jemanje 'medicinskega' zeolita velikost zrn 0-
5mcr (200g pakiranje), saj granule manjše mikronske sestave hitreje prodrejo na obolelo mesto. 
 
NA VOLJO SO NASLEDNJI PRODUKTI Zeo Medic, NAJVIŠJE KAKOVOSTI:  
 aktivirani Zeolit klinoptilolit, 0-20 mcr (800g pakiranje) 
 aktivirani Zeolit klinoptilolit, 0-5 mcr (200 g pakiranje) 
 zobne paste z zeolitom (meta/xylitol), 75ml 
 kreme za obraz, 50ml 
 maska za obraz, 50ml 
 puder za kožo, 30g 

 
Vsi produkti Zeo Medic izpolnjujejo vse zahteve skladno s Codex Alimmentarius CAC/RCP 1969, rev. 04/2013. 
Izpolnjevanje zakonskih zahtev, z namenom učinkovitejšega dela, kontrolira mednarodni organ TUV Avstrija.  
Zeo Medic vrhunsko kakovost zagotavlja tudi s sodelovanjem s strokovnimi inštitucijami v R. Srbiji (Medicinska 
fakulteta, Farmacevtska fakulteta, veterirnarski strokovnjaki in ostale strokovne inštit.), s pomočjo katerih se 
opravljajo analize in dodatne raziskave o učinkih zeolita na različnih primerih bolezenskih stanj.   
 
KOMU SE UŽIVANJE ZEOLITA ODSVETUJE: 
Nosečnicam, doječim materam, otrokom do 6 let starosti, posameznikom s transplatiranimi organi in 
tistim, ki trajno uživajo specifične tablete (zeolit namreč lahko uniči njihov učinek), se odsvetuje 
jemanje zeolita klinoptilolita, razen, če to po posvetu odobri osebni zdravnik.  
 
Priporočljiva literatura v slovenskem jeziku: Kamen življenja (Ilse Triebnig, dr. med., Ingomar W. 
Schwelz).  
 
Več o uporabi Zeolita in dodatna vprašanja o produktih na tel.št.: 041/333-046.  
 
 


