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Humus och Fulvo – Molekyler som måste förklaras…
Humus...Att motverka och rena
Fungerar UTANFÖR cellerna för att: Stärka - Rengöra - Skydda - Försvara
• Naturlig antioxidant som stöd för celler
• Stödjer naturlig avgiftning
• Stödjer hälsosam immunitet mot årets säsongsutmaningar
• Stödjer kroppens naturliga immunförsvar
• Stödjer ett hälsosamt blodtryck redan inom normalt intervall
• Stödjer matsmältningen genom att stödja korrekt enzymproduktion
• Stödjer en hälsosam inflammationsrespons
Fulvo...För att rätta till vad som är i obalans
Fungerar INNANFÖR cellerna för att: Förbättra - Balansera - Revitalisera - Energisera
• Brett näringsstöd för att främja vitalitet
• Främjar sund energi och uthållighet
• Alkaliserande mineraler för att bibehålla balanserat kropps-pH
• Elektriskt balanserar och aktiverar celler
• Främjar hälsosamma nivåer av kognition
• Stödjer kroppens naturliga förmåga att läka sig själv
• Stödjer hälsosamt hormonbalans
Kan du inte bestämma vilken du ska ta?
Vi berättar ofta för våra kunder som inte kan bestämma vilken produkt som ska tas genom
att "lyssna på din kropp". De flesta människor har faktiskt en känsla av huruvida de känner
sig, som om deras kropp innehåller något de vill ta bort (försök med Humus) ...eller om de
tycker att något saknas och de måste lägga till något (försök med Fulvo).
• Humus: ger naturlig avgiftning
• Fulvo: stödjer funktioner som möjliggör naturlig läkning
Det enklaste sättet att titta på produkterna är att bestämma om du vill få en ny start med
naturlig avgiftning eller letar efter något för att försvara ett hälsosamt system och bibehålla
levande energi och hälsosam näring. Om du vill och bör göra båda kan du ta full dos av både
Humus och Fulvo samtidigt. Det finns aldrig någon risk för att "bli för mycket" eftersom alla
våra mineraler är 100% vegetabiliska, därför är det omöjligt för dem att bygga upp som ett
toxin(gift) i vävnaderna som metall- eller lerbaserade mineraler kan göra. Växtbaserade
mineraler förbättrar och ökar effektiviteten av alla andra kosttillskott som de tas med.
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Fördelar med Humus:
Humus hjälper en sund matsmältningsfunktion och ökar kroppens naturliga förmåga att
avgifta skadliga föreningar. Den moderna kosten är näringsfattig och full av ohälsosamma
kemikalier och tillsatser. Humusmineraler hjälper näringsberika ditt system medan de
stödjer det naturliga avlägsnandet av MSG, konstgjorda sötningsmedel, konserveringsmedel,
miljömetaller och mycket mer. Det stärker också en hälsosam immunfunktion, och är
avgörande som en prebiotika för en hälsosam tarm.
Fördelar med Fulvo:
Fulvo är mycket kraftfull för de reaktioner som den möjliggör genom hela kroppen. Den
väcker celler genom att transportera en högre mängd näringsämnen direkt i celler, vilket ger
cellulär energi och hjälper till att balansera alla kroppens naturliga funktioner. Detta bidrar
till elasticitet och ökar ditt naturliga försvar för att upprätthålla optimal hälsa. Fulvo kan
beskrivas som "adaptiv" för att korrekt behålla kroppens läkande förmåga, genom att främja
cellens naturliga energi.
Produkter:
Fulvo och Humus extrakt är en koncentrerad blandning av alla mineraler och spårämnen som
finns i en enorm mängd jonväxter
MINERAL BLANDNING: Finns som kapslar, flytande (suspension) samt pulver.
Joniska mineraler från ren källa av humifierade växtämnen/delar). Innehåller cirka 70
naturligt förekommande växtbaserade spårämnen, rik på aminosyror och naturligt
förekommande vitaminer.
Humusmineraler är ganska mörka och har en svag jordsmak. När det späds ut i lite vatten
blir det väldigt milt.
100% Fulvo i lösning. Fulvo är en naturlig komponent inom Humusmineraler. Med hjälp av
en mild proprietär extraktionsprocess har vi isolerat Fulvo från vår joniska Humuskälla.
Klar guld/bärnstensfärg, smaklös. Neutralt pH mellan 7,0 och 7,5
Det är den perfekta dagliga underhållsformeln - perfekt för hela familjen!
För kunder som behöver vägledning och vill ha en plan...Vi rekommenderar:
1. Börja med 2 kapslar Humus- & Fulvo för att hjälpa till med eliminering av toxiner och
kemikalier, och stödja kroppens redan normala avgiftningsprocesser. För bästa resultat,
använd i 2–3 månader för att hjälpa din kropps naturliga avgiftning av miljömetaller,
konserveringsmedel, MSG, kemikalier och mer.
2. Öka sedan till 2 + 2 kapslar för att vitalisera hela kroppen. neutralisera fria radikaler,
aktivera, alkalisera och stödja friska cellfunktioner. Ta ca 20 minuter innan måltid (frukost
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och kvällsmat), dock inte för sent då du får mycket energi till cellerna vilket kan leda till att
du får svårt att somna.
3. Slutligen, när du är på en underhållsnivå, gå tillbaka till 2 kapslar på morgonen innan
frukost, för att stödja ett starkt immunsystem dagligen. Mineralblandningen är perfekt för
hela familjen.

FAKTA:
Hymato Products mineraler kommer från sötvattenproducerat Humusmaterial. Humus är
den ursprungliga joniska växtbaserade molekylen från vilken fulvo extraheras.
Färskvattenmineraler har en lägre molekylvikt än saltvattenmineralaxtrakt, och absorberas
lätt av celler på grund av sin lilla molekylära storlek. Hymato Products Humus finns i ett
isolerat område i Ungern, som i sin tur ligger på en kalkbotten och mineralerna förs upp via
varma källor. Starkt kontrollerat och rigorös säkerhet kring utvinningen.
Alla Hymato Products mineralprodukter är joniska växtmaterial och extraheras försiktigt
med inget annat än kallt, rent vatten. Inga kemikalier, hög värme eller tryckextrudering
används någonsin i vår extraktionsprocess. Vår mjuka bearbetning, som är unik för Hymato
Products produkter, bevarar och skyddar den dyrbara Humus och Fulvo i alla skeden.
Eftersom vi inte har lagt till några konstgjorda/syntetiska smaksättningskemikalier är
smakämnen helt onödiga.

Orsakar Fulvo njur- eller andra organskador?
Skadas organen?
Humus är det ursprungliga växtmaterialet (humifierade växtdelar) som våra mineraler
extraheras från. Det är känt under många namn: Humic, Humate, Humin, Brunkit och
Leonardite; Det har egenskaper som liknar Shilajit.
Tillverkningsgenvägar som utnyttjar hårda/starka kemikalier, hög värme och tryck vid
bearbetning av humus / brunkolsprodukter fortsätter att vara den enda verkliga negativa i
konsumtionen av denna väsentligt viktiga substans. Humus and Fulvo kan skadas eller dödas
helt med onödigt hård bearbetning, vilket ger slutprodukten endast minimala fördelar,
samtidigt som konsumenter utsätts för ohälsosamma kemiska rester.
Kan våra produkter orsaka organskador eller skador på något kroppsligt system. Svaret är
absolut NEJ! Humus och Fulvo bearbetad utan kemikalier har visat sig vara säkra och
fördelaktiga för alla system i kroppen, är giftfria för inre organ och är mycket fördelaktiga för
alla rengörings- och reningsfunktioner i kroppen. Varje konkurrent som gör denna typ av
påstående är felinformerad eller är obekant med naturligt behandlad Humus och Fulvo.
Även om Fulvo och Humus verkar ha mycket liknande egenskaper, erbjuder de var och en
specifikt riktade resultat till hälsoutmaningar.
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Humus: Humus är kraftverket - den gör de stora jobben. Humus går till jobbet i tarmen och
hjälper till att förbättra nedbrytningen av näringsämnen och hjälper kroppen att attackera
toxiner innan de går in i celler. Immunsystemet hanterar dem och tillåter optimal prestanda
för att upprätthålla ett hälsosamt tillstånd. Humusens strukturella komplexitet gör det till en
anmärkningsvärd tillgång för att upprätthålla naturlig kraft. Det erbjuder i sig otroligt
matsmältningsstöd också.
Fulvo: Fulvons funktion är att balansera och ge normal energi till allt liv i cellen och
biologiska egenskaper som den kommer i kontakt med. Fulvo "komplexar och löser upp"
näringsämnen. När de är upplösta absorberas de sedan av den fulviska elektrolyten, blir
biokemiskt reaktiv, mobil och lätt absorberbar av kroppen. I enkla fall ändrar Fulvo
näringsämnen till en form som gör dem redo att absorberas fullt av levande celler.
Om du kan återställa enskilda celler till sin normala kemiska balans och elektriska potential,
har du givit dessa celler liv. Naturlig Fulvo är en avgörande faktor för att behålla styrkan i
kroppens naturliga helande funktioner.
SAMMANFATTNINGSVIS...
Det är allmänt känt att hälsoutmaningarna är häftiga idag eftersom människor har så
bristfälligt av Humus- och Fulvomineraler, spårämnen och näringsämnen som de innehåller.
På grund av vår skonsamma förädling, hög Fulvo och Humus innehåll, och inga tillsatta
ingredienser, är våra mineralprodukter unikt anpassade för att upprätthålla den korrekta
naturliga nivån som avses.
Joniska mineraler från Hymato Products är naturens sätt att upprätthålla den sunda
balansen och energin i allt normalt liv i cellen; de bokstavligen superladdar cellaktivitet och
bidrar till antioxidantstöd för cellskydd från fria radikaler. När du lägger alla dessa fördelar
tillsammans, kan man uttrycka det till ”en fortsatt livlig energi, vitalitet och upprätthållande
av fortsatt god hälsa.”
* Dessa uttalanden har inte utvärderats av Livsmedelsverket/Läkemedelsverket el det
amerikanska FDA - Food and Drug Administration. Dessa produkter är inte avsedda att
diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Om du har hälsoproblem,
kontakta en sjukvårdspersonal före användning.

De fantastiska fördelarna med Fulvo och Humus
Kortfattat... Humus / Fulvo extrakt är en koncentrerad blandning av alla mineraler och
spårämnen som finns i en enorm mängd jonväxter. Humus / Fulvo balanserar och aktiverar
allt liv i cellen och biologiska egenskaper som den kommer i kontakt med, hjälper till med
neutralisering av fria radikaler, och stödjer normal cellfunktion.
Levande näringsämnen absorberar höga nivåer av Humus / Fulvo, som både ökar
hastigheten på biokemiska reaktioner i kroppen, samt gör dessa reaktioner mer verksamt
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effektiva. När Humus och/eller Fulvo är närvarande i kroppen, "komplexar och löser upp"
näringsämnen (från både mat och kosttillskott) till den enklaste jonformen, redo att
användas av kroppen. Näringsämnen absorberas i högre grad av Humus / Fulvo elektrolyten
och blir biokemiskt reaktiva och mobila.
Humus och Fulvo väcker väsentligen näringsämnen för att interagera med varandra och
förlänger tiden när samma näringsämnen är tillgängliga för celler. I enkla termer fyller
Humus / Fulvo superladdade näringsämnen och ändrar dem till en form som gör dem redo
att absorberas fullt ut av levande celler.
Eftersom Fulvo enkelt passerar genom cellmembran transporterar den dessa upplösta
näringsämnen direkt in i cellerna. Den kan transportera många gånger sin egen vikt (upp till
60 ggr) i upplösta näringsämnen och element, vilket gör det möjligt för en större mängd
näringsämnen att gå till jobbet i cellerna. Det villkorar cellmembran och gör dem permeabla
så att näringsämnen lättare kan komma in i cellen. Denna permeabilitet tillåter också att
giftigt avfall lämnar cellerna lättare. Humus / Fulvo hjälper alla friska cellfunktioner. Friska
celler utgör grunden för ett vibrerande välbefinnande.
På grund av alla reaktioner när Humus / Fulvo är närvarande, är fördelarna omfattande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ger antioxidant stöd för cellskydd från fria radikaler
Fyller på nyckelelektrolyter
Transporterar upp till 60 ggr sin egen vikt i näringsämnen direkt in i celler
Hjälper förbättra kroppens förmåga att avgifta och avlägsna skadliga föreningar
Förbättrar cellulär energi
Främjar vilsam sömn
Ger kognitivt stöd
Hjälper till att stödja hälsosam immunfunktion
Alkaliserande mineraler hjälper till med rätt pH och hälsosamma syrgasnivåer
Stödjer redan normal glukosmetabolism och övergripande metabolisk hälsa
Ökar enzymaktiviteten och förlänger tiden näringsämnena förblir aktiva i kroppen
Minskar matbehov relaterade till mineralbrist
Stödjer hälsosam hormonbalans
Stödjer normal cellfunktion

Förbättrad hydratisering
Avancerad cellpermeabilitet ökar också hydrering av celler. När Fulvo är närvarande kan
vattnet komma in i celler med en ökad frekvens. Bättre cellhydrering har långtgående
fördelar; ökande blodvolymer som syresätter celler, hydrerade celler förbättrar
muskelkontraktion och bättre smörjning av leder, det främjar smidig och mer elastisk hud,
och stärker lämplig njurfunktion för borttagning av toxiner. Bättre hydrering hjälper vatten
att binda med fiber i tjocktarmen för att "hålla sakerna i rörelse" ordentligt. Även stämningar
och känslomässigt välbefinnande förbättras med bättre hydrering.
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Fulvo fungerar om du är frisk eller inte
Absorption och utnyttjande av Humus / Fulvo när det konsumeras är inte beroende av ett
särskilt hälsosamt tillstånd av matsmältning, alkalinitet eller syrebildning. Det kan inte
skadas, begränsas eller dess fördelar minimeras av något ohälsosamt tillstånd i kroppen. Det
är omedelbart och fullt utnyttjat, med dess signifikanta effekter som förbättrar varje system
i kroppen.
Humus / Fulvo är så komplex, att även om det har gjorts många försök har det aldrig lyckats
återskapas i något laboratorium. Denna joniska substans är kärnan i naturens synergi.
Utvinning och tappning av Humus / Fulvo är i grunden ett kraftfullt sätt att koncentrera den
hälsosamma vitalitet som ingår i livgivande, ren ekologisk mat.
Vad sägs om tungmetaller?
Humus / Fulvo är vetenskapligt klassificerad som "vegetabiliska biomassamineraler" och
innehåller inga tungmetaller. Eftersom varje enskild mineral inom Humus / Fulvo kommer
från växter, känner kroppen omedelbart igen dem och assimilerar dem omedelbart.
Detsamma som det skulle assimilera de olika mineralerna som finns i broccoli, sallad eller
frukt till exempel.
Som jon, utnyttjas växtbaserade mineraler fullt ut av kroppen. Metall-, sten och lerbaserade
mineraler är i en form som kroppen inte helt kan assimilera, vilket kan medföra att de
avvisade "mineralresterna" lagras i fettvävnad som ett toxin. Detta är den fråga som är
vanligast för allmänheten och bygger på information som inte skiljer mellan en växtbaserad
och en metall-, sten- eller lerbaserad mineralform. Det finns inga kända negativa effekter av
mineraltoxicitet från frukter och grönsaker, även om de alla innehåller en mängd olika
mineraler som felaktigt anses vara farliga.
Joniska mineraler inleder en mängd olika kemiska reaktioner som gör det möjligt för
kroppen att fylla på vitaminer och andra väsentliga näringsämnen. Utan rätt form av mineral
kan dessa reaktioner inte ske, vilket gör det osannolikt att kroppen kommer att absorbera
och använda de vitaminer som behövs.

Inte alla Fulvo produkter på marknaden är lika - Hård bearbetning dödar Fulvo
Beroende av hur man hanterar Fulvo bestämmer om den överlever bearbetningen...
Hur Fulvo hanteras under extraktionsprocessen är avgörande. Vid specifika stadier i
extraktionen kan Fulvo vara bräcklig och skadas lätt. Vissa tillverkare använder hårda giftiga
kemikalier för att skynda på processen så att de kan producera större mängd på kortare tid.
Tyvärr förstör detta den dyrbara Fulvon; den ingrediens de verkligen söker efter att
extrahera. Inte bara absorberar du ohälsosamma kemiska rester, men själva produkten har
ingen av de syrande, alkaliska fördelarna som en alkalisk produkt har.
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Dessa produkter bidrar ofta till en hög mineralkoncentration som är vilseledande för
konsumenterna. Detta beror på att de kemiskt extraherat höga halter av isolerade mineraler
men har dödat Fulvon i processen. Denna typ av hård extraktion ger en mineralprodukt med
ohälsosamma surhetsgrader som når så lågt som 2,0 pH, plus att du konsumerar den
kemiska återstoden.
(Som en parantes är kemisk bearbetning gammal teknik kvar från 50-talet. Faktum är att den
här kemiska typen beskriver exakt hur namnet ”fulvic acid" kom till. Slutprodukten var
mycket sur.)

Modernt jordbruk förstör Fulvo
Borta är mineralerna
I stort sett har det moderna kommersiella jordbruket ett mål - att producera ett överflöd av
attraktiva, säljbara produkter. Eftersom lantbrukaren / bonden betalas baserat på mängden
är avkastningen viktigare än näringsinnehållet.
För att kontrollera växtsjukdomar som är en bieffekt av sjuk, näringsfattig jord och
framtvingad avkastning appliceras överdrivna mängder syntetiska nitratgödselmedel till
jorden...en tillämpning som hämmar och förstör de vitala mikroorganismerna som är
nödvändiga för att skapa den Fulvo som omvandlar metalliska mineraler i jorden till
växtnäringsämnen. (Utan denna omvandling kan växter inte uppta oorganiska metalliska
mineraler i sitt rotsystem och därmed skapas växter med mineralbrist).
Det finns en mikrobiell process som händer i mark som är absolut nödvändigt för
omvandlingen från metalliska till joniska mineraler. Mineraler måste vara i denna jonform
för växter att absorbera dem, och denna omvandling underlättas av Fulvo.
När Fulvomikrober är uttömda från jorden, har den här komplexa, väsentliga och naturliga
processen spårat ur och skapar en allvarlig brist i både vitaminer och mineraler i de odlade
produkter vi äter.
Här är problemet:
1.
2.
3.
4.

Helst bör växterna innehålla en hälsosam mängd både vitaminer och mineraler
Växter tillverkar vitaminer själva, men deras mineraler måste absorberas från jorden
För att utföra vitaminproduktionsprocessen kräver växter mineraler
Våra jordar är mineralundermåliga, såväl som de saknar Fulvo / Humus på grund av
användningen av kemiska gödningsmedel (typ N-P-K)
5. Så, om växter inte kan absorbera tillräckligt med mineraler från jorden, så gör de ett
dåligt jobb med att skapa vitaminer
6. Slutresultatet är frukt och grönsaker som har ett lägre näringsvärde än någonsin i
historien
Till dess att odlarna / lantbrukarna / bönderna inser vikten av att bevara naturbalansen i sina
odlingsmetoder är tillskott fortfarande det bästa alternativet för att få de näringsämnen du
behöver.
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Hymato Products egenutvecklade process
Helt naturligt från jorden till konsumenten.
Extraktionsprocessen som används av Hymato Products är svår och långvarig, med minst 20
till 30 dagar per sats, med användning av inget annat än kallt, rent vatten (omvänd osmos).
Mycket få tillverkare är villiga eller kapabla att genomgå denna utdragna, komplicerade
filtreringsprocess. Därför används hårda kemikalier, hög värme och tryckkrossning av andra.
Det tar mycket tid att extrahera Humus och Fulvo på ett icke-destruktivt sätt.
Hymato Products proprietära process bevarar och skyddar den dyrbara Humus och Fulvo i
alla skeden. Vi har inte lagt till några smutsiga/konstgjorda/syntetiska
smaksättningskemikalier, då smaksättning är onödigt.
I andan av fullständigt avslöjande måste det noteras att Leonardite / Humuskällor i Ungern
är begränsade i antal och är statligt styrd. Även om utbudet är absolut rikligt, är Humus /
Leonardite bara beläget på några få isolerade platser i Ungern. På grund av denna
begränsade regionala tillgänglighet får endast ett fåtal utvalda tillverkare sin Leonardite från
denna unika källa.
Om en tillverkares Leonardite, Humus eller Fulvo har genomgått någon annan process än att
filtrera med kallt vatten, eller är smaksatt eller sötat (vanligtvis för att dölja smaken av
kemikalier), är det lämpligt att få mer ingående information om orsaken till detta.

Vad är Humus?
Humus kan anses vara lik en kompost av organiskt (humifierade) växtämne. Detta
koncentrerade växtmaterial är resultatet av mikrobiell biologisk nedbrytning av organiskt
material. Humus / Leonardite är mycket komplex och innehåller en blandning av ämnen som
är en av de minst förstådda aspekterna av Humuskemi.
Alla försök att återskapa Humus och Leonardite i en laboratoriemiljö har misslyckats. Detta
ämne skapades av naturen och förblir således som något som endast kan erhållas från
naturen; erbjuda oumbärliga hälsofördelar som inte är möjliga från konstgjorda ämnen.
Hymato Products Humus- & Fulvomineraler räknas som "Topprodukt" inom hela EU och en
del andra exportländer utanför EU.
Enligt industrin inom kosttillskott, växer mineralkategorin snabbare än någon annan kategori
av kosttillskott. Hymato Products tillväxt underbygger det.
Så vad betyder det för dig? Hymato Products mineraler fungerar effektivt eftersom vi
skyddar den levande, aktiva Fulvon under vår skonsamma, icke skadliga utvinningsprocess.
Detta resulterar i en högkvalitativ, ren, organisk och ekologisk superprodukt.
Kunder köper mineraler i rekordmängder och de favoriserar varumärket Hymato Products av
flera anledningar. Våra mineraler smakar bra och erbjuder enastående resultat eftersom vi
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inte använder destruktiva syror i extraktionen. Vår rena bearbetning producerar en
överlägsen fungerande och välsmakande produkt. Hanteringen med syror andra använder,
dödar den aktiva elektriska laddningen av mineralerna, såväl som Fulvo, vilket lämnar en
smutsig eftersmak. Vi älskar vår Fulvo så mycket att vi använder den som en bas för de flesta
av de produkter vi erbjuder.
Inom mineralkategorin är det viktigt att förstå vikten av elektriskt laddad Fulvo...och varför vi
arbetar så hårt för att skydda det. Vi vill erbjuda våra kunder mineraler med högsta möjliga
Fulvoinnehåll. Det är också viktigt att veta att många andra mineralprodukter inte innehåller
någon Fulvo alls.
Fulvo är transportören. Den fäster vid alla näringsämnen som den kommer i kontakt med,
löser dem i en form som cellerna kan absorbera och sedan transporterar dem direkt till och
in i cellerna. Cellerna får näring, energi och återfår hälsosamt tillstånd. Tänk att de
högpresterande cellerna hör till ett organ, en muskel eller ett cirkulationssystem. De bästa
cellerna och organen ger bästa hälsoeffekterna – orsak och verkan…
Fulvons prestanda slutar inte där. Var som helst i kroppen har den kapacitet att stödja
normal avgiftning. Den kan också vara ett kraftfullt hjälpmedel för att upprätthålla rätt
kropps-pH, samt att balansera rätt nivåer av syre i blodet.
Hymato Products Fulvomineraler extraheras försiktigt och långsamt. Humus deposition
består av näringsrika träd, buskar, grönsaker, örter, nötter, bär och frön. Kombinationen av
en färskvattenavgift och vår syrafria extraktion resulterar i en alkalisk pH-produkt.
Sammanfattningsvis
Fulvomineraler är en helt naturlig källa med över 70 naturligt förekommande joniska
mineraler härrörande från växtmaterial. De stödjer ett hälsosamt immunsystem och normala
energinivåer. Fulvo stödjer naturliga funktioner, främjar sund energi och uthållighet, hjälper
till med naturlig produktion av enzymer och stödjer kroppens naturliga förmåga att läka sig
själv. Hymato Products använder en mild, proprietär extraktionsprocess som garanterar att
100% av den värdefulla Fulvon behålls och förblir oskadd. Hymato Products Fulvo smakar
nästan som ingenting alls, så sötningsmedel eller smakämnen behövs inte.

Sektion 1:
Vad är Humus och Fulvo
•
•
•
•
•

Vad är Humus och Fulvo exakt?
Var kommer Humus och Fulvo från?
Varför kan jag inte få mina mineraler från mat?
Fulvo - Ursprung och översikt
Modernt jordbruk förstör Humus / Fulvo
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Sektion 2:
De långtgående fördelarna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fördelar med Humus och Fulvo
Avgiftning
Alkalisering och absorption av syre
Kämpar mot fria radikaler
Vikthantering
Fulvo stöder näringsupptag
Hjälper enzymutveckling
Fulvo främjar naturliga aminosyror
Vitaminanslutningen

Sektion 3:
•
•
•
•
•
•
•
•

Varför Hymato Products Humus och Fulvo är så exceptionell
Inte alla mineralprodukter är lika
Hymato Products unika extraktionsmetod
Hur man upptäcker underlägsna mineralprodukter
Humus / Fulvo vinner över kolloidaler
Hög mineralhalt betyder låg Humus / Fulvo
Varför "mineraler" är så viktigt
Varför vätskor är överlägsen

Sektion 1
Vad är Humus (Humic) och Fulvo (Fulvic) exakt?
Humus / Fulvo består av en mäktig och en mängd kraftfulla fytokemikalier, biokemiska
ämnen, superladdade antioxidanter, superoxiddismutaser, enzymer, aminosyror och
immunbärande näringsämnen. De hjälper till med neutralisering av fria radikaler och stödjer
normal cellfunktion.
Många av de ämnen som utgör Humusmaterial har ännu inte upptäckts och katalogiserats
bland de kända och dokumenterade organiska kemikalierna. Vi börjar inse att det vi vet om
Humus / Fulvo är bara toppen av isberget.
Kortfattat...
Humus / Fulvo extrakt är en koncentrerad blandning av alla mineraler och spårämnen som
finns i en enorm arsenal av jonväxter. Humus / Fulvo balanserar och aktiverar allt liv i cellen
och biologiska egenskaper som de kommer i kontakt med.
När Humus och / eller Fulvo är närvarande i kroppen, "komplexar och löser upp"
näringsämnen (från både mat och kosttillskott) till den enklaste jonformen, redo att
användas av kroppen. Näringsämnen absorberas av Humus- & Fulvoelektrolyten och blir
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biokemiskt reaktiva och mobila. Humus och Fulvo väcker väsentligen näringsämnen för att
interagera med varandra och förlänger tiden när samma näringsämnen är tillgängliga för
celler. I enkla termer fyller Humus / Fulvo superladdade näringsämnen och ändrar dem till
en form som gör dem redo att absorberas fullt av levande celler.
Eftersom Fulvo enkelt passerar genom cellmembran transporterar den dessa upplösta
näringsämnen direkt in i cellerna. Den kan transportera många gånger sin egen vikt (upp till
60 ggr) i upplösta näringsämnen och element, vilket gör det möjligt för en större mängd
näringsämnen att gå till jobbet inne i cellerna. Det villkorar cellmembran och gör dem
permeabla så att näringsämnen lättare kan komma in i cellen. Denna permeabilitet tillåter
också att giftigt avfall lämnar cellerna lättare. Fulvo hjälper till med sund cellfunktion.
Absorption och utnyttjande av Humus / Fulvo när det konsumeras är inte beroende av ett
särskilt hälsosamt tillstånd av matsmältning, alkalinitet eller syrebildning. Den kan inte
skadas, begränsas eller dess fördelar minimeras av något ohälsosamt tillstånd i kroppen. Det
används omedelbart och fullt ut, med långtgående effekter som förbättrar varje system i
kroppen.
Humus / Fulvo är så komplex, att även om det har gjorts många försök har det aldrig lyckats
återskapas i något laboratorium. Denna joniska substans är kärnan i naturens synergi.
Extrahering och tappning av Humus / Fulvo är i grunden ett utmärkt sätt att kondensera den
hälsosamma vitalitet som ingår i livgivande, ren ekologisk mat.
Var kommer Hymato Products Humus / Fulvo från?
Källan till Hymato Products Fulvo / Humus är ren, hälsosam mat; levande frukter, grönsaker
och andra växtämnen som varit begravd, komprimerad och starkt koncentrerad i ett
naturligt jordlager. Genom naturlig biologisk aktivitet omvandlades dessa aktiva levande
växtnäringsämnen till en högkoncentrerad jonisk substans som kallas Humus. Det bildades
för miljontals år sedan under extrema geologiska händelser och finns nu i utvalda områden
runt om i världen. Detta gamla komposterade material (humifierade) innehåller alla större
spårämnen som finns när dessa organiskt rika vegetabiliska avsättningar bryts ner. Den var
bevarad i sin levande, orörda form, där den idag är orörd och opåverkats av föroreningar,
kemikalier, bekämpningsmedel eller gödningsmedel.
Vårt Humuskällmaterial är från ett isolerat område i Ungern. Det kommer från ett jordskikt
som är cirka 3 – 9 meter under ytan. Denna lager av Humus / Fulvo av växtmaterial är från
en unik källa och har den lägsta molekylvikten, vilket gör den mycket mer biotillgänglig. De
fulviska näringsämnena absorberas enkelt av celler på grund av sin lilla storlek, i motsats till
andra mineraler, som har minimalt biobränsle.
Mineraler som extraheras från denna växtkälla är joniska och lättabsorberbara av våra
kroppar eftersom de är i en form som våra kroppar är avsedda att inta...i jonisk växtbaserad
form - inte sten, lera eller metall. Med andra ord, du kan lida av mineralbrist trots att du
intar mineraler i dessa tre olika formerna. Med jämn assimilering av kroppen absorberas
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dessa (växtbaserade) joniska mineraler helt eller om de inte behövs, spolas de ut från
systemet (kroppen) och lämnar ingen oanvändbar återstod som byggs upp i vävnaderna.
Humus är 100% naturliga, joniska livsnödvändiga mineraler, spårämnen och aminosyror. Det
är det ursprungliga livsmedelsbaserade växtmaterialet från vilket Fulvo extraheras. Humus är
högre i mineralinnehåll än Fulvo eftersom det är baserat på naturlig, hälsosam mat som
innehåller alla spårämnen som finns naturligt i organiskt växtmaterial.
Däremot, när vi bearbetar Fulvo, extraherar vi bara Fulvo ur Humus. Vi isolerar helt och
hållet Fulvo så det vi förpackar är 100% Fulvo. Hymato Products egna naturliga extraktion
skapar en produkt med högsta tillgängliga Fulvoinnehåll.

Varför kan jag inte bara få alla mineraler jag behöver från min mat?
Forskare har i många år känt till att minst 90 näringsämnen behövs för att bibehålla optimal
hälsa. Dessa näringsämnen innehåller minst 60 - 84 mineraler, 16 vitaminer, 12 aminosyror
och 3 essentiella fettsyror.
Även om växter tillverkar sina egna vitaminer, är mineraler en annan historia. Om en växt
innehåller en tillräcklig mängd Humus-/Fulvomineraler beror detta på kvaliteten och
kvantiteten av mineraler i jorden. Växter får sina mineraler genom att uppta dem via sina
rotsystem från den mark där de odlas. Dessa mineraler kan endast levereras från jorden. Om
mineralerna inte är i marken kommer de inte att finnas i växten. Kom också ihåg att
vitaminer bara kan absorberas av kroppen om mineraler är närvarande för att skapa
reaktioner som gör att de kan aktiveras av kroppen.
När du kompletterar med Humus /Fulvo matar du bokstavligen de saknade näringsämnena
till alla vitala processer i din kropp. Humus / Fulvo ökar kroppens naturliga förmåga att uppta
näringsämnen och producera energi på cellulär nivå.

Fulvo - Ursprung och översikt
I början var vegetationen frodig och riklig
Jorden var välsignad med optimala organiska odlingsförhållanden. Den rika Humusjorden
samarbetade med miljontals positiva mikrober som skapade Fulvo. Växtligheten var frodig
och riklig, vilket framgår av antika bioaktiva rester som geologer kallar Humusdeponier.
På grund av sin stora molekylära storlek kan växter inte uppta oupplösta mineraler direkt
från jorden. I Moder Naturs ursprungliga plan skapades fördelaktiga mikroberna vid växterna
av växter och träd, det som vi kallar Fulvo, för att lösa upp de stora mineralmolekylerna.
Fulvo hjälpte sedan växterna att ta upp denna upplösta mineralrika substans.
Med hjälp av Fulvo, mineralerna i jorden och lite solsken kunde dessa friska växter tillverka
vitaminer. Den överskjutande Fulvon som inte användes av växterna sköljdes ner i
dricksvattnet, vilket gav en extra dos av Fulvo, upplösta mineraler och vitaminer till allt och
alla som tyckte om det.
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Ett hälsosamt liv upprätthölls för antika civilisationer eftersom deras vatten var rikt på Fulvo
och upplösta komplexa mineraler; och deras frukter och grönsaker var näringsrika.
Allt var bra med Moder Naturs plan, tills man upptäckte att N-P-K (syntetiskt gödningsmedel)
kunde öka kvantiteten och storleken på matgrödorna. Tyvärr, liksom pesticider och
kemikalier, N-P-K dödar också mikroberna i jorden som tillverkar Fulvo.
Nackdelen med att kasta bort den naturliga balansen av mineraler ignorerades, och att odla
friska växter fick sätta sig i baksätet så att lantbrukarna kan odla stora, vackra "till
utseendet" och lönsamma grödor. Utan skydd av Fulvo attackerar sjukdomar växterna, vilket
kräver användning av kemiska bekämpningsmedel som ytterligare förstör eventuella
fördelaktiga mikrober som kan verka långvarigt.
På grund av denna roterande cykel av kemisk användning i dagens jordbruk, ger de flesta
dieter inte den mängd Fulvo som behövs för att bibehålla hälsan. Tillskott med Fulvo ger ett
brett näringsstöd och främjar optimal hälsa.

Sektion 2 - De långtgående fördelarna med Humus och Fulvo
Fördelar med Humus och Fulvo:
•
•

Alkaliserande mineraler stödjer ett hälsosamt pH för korrekta syrgasnivåer i kroppen
Hjälper upptaget av näringsämnen - transporterar upp till 60 ggr sin egen vikt i
näringsämnen direkt in i cellerna
• Förbättrar enzymutveckling för att stödja hälsosam matsmältning
• Ger antioxidantstöd för cellskydd från fria radikaler
• Hjälper till att förbättra kroppens naturliga förmåga att avgifta och avlägsna skadliga
föreningar
• Fördelar normal hormonbalans
• Stödjer naturlig läkningsprocess
• Stödjer hälsosam immunfunktion
• Stödjer ett friskt andningsorgan
• Hjälper balansera och stödjer hela kroppens hälsosamma inflammationsrespons
• Stödjer vaskulär hälsa och kan bidra till en sund cirkulation
• Hjälper till med metabolismen av proteiner, vilket bidrar till DNA- och RNA-syntes
• Förlänger tiden näringsämnena förblir aktiva i kroppen
• Återmineraliserar kroppen
• Förbättrar cellulär energi
• Hjälper kroppens omvandling av socker till energi
• Kraftfull dubbelriktad elektrolyt
Fördelaktiga för extern användning:
Humus och Fulvo är också lokalt positiva. De kan hjälpa kroppens naturliga läkning av
nötningar, skärsår, sår, insektsbett och många andra hudåkommor. De kan neutralisera giftig
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murgröna och giftek och kan hjälpa till med normal läkning av brännskador med ett
minimum av ärrbildning.

Avgiftning
Immunsystemet och giftnivåer som byggts upp
Livet bombarderar oss idag med en överbelastning av giftiga ämnen...det är
konserveringsmedel, kemikalier, färgämnen och skadliga tillsatser i de livsmedel vi äter,
skadliga ångor i luften vi andas, klor och fluor i vår dusch, dricksvatten och tandkräm och de
giftiga ämnena i plast, mattor, färger och möbler som vi använder dagligen. Bara det
starkaste immunsystemet har förmågan att bekämpa den enorma mängd giftiga ämnen vi
kommer i kontakt med varje dag.
Fulvo och avgiftning
Naturligt hos Humus och Fulvo gör dem till ett kraftfullt verktyg mot miljö- och diettoxiner. I
kroppen fäster Humus / Fulvo och binder till sig giftiga miljömetaller, föroreningar och andra
"främmande" ämnen och går till jobbet för att ändra sin bioelektriska polaritet. Humus /
Fulvo kommer antingen att konvertera dem till en användbar form, eller kommer att spola
ut dem från systemet om de inte kan konverteras. Förutom att skapa många fördelaktiga
reaktioner i kroppen, omvandlar de också skadliga ämnen till former som är användbara av
kroppen.
När du aktivt tar bort de toxiner som oundvikligen byggs upp i kroppen på grund av den
normala vardagen, frigör du ditt immunsystem för att bekämpa allvarligare hot.
Avgiftande symptom när du tar Humus / Fulvo
Eftersom Humus och Fulvo hjälper till att förbättra kroppens naturliga förmåga att avgifta
och avlägsna skadliga föreningar kan vissa människor uppleva obehagliga reaktioner i några
dagar. Även om du kanske inte känner dig så bra är detoxing (avgiftning) faktiskt bra
eftersom du städar ut ditt system.
Om detta händer, föreslår vi att du minskar din dos av mineraler till en nivå som eliminerar
symtomen. Försök minska dosen till 2 kapslar på morgonen ca 20 minuter innan frukost i
fyra eller fem dagar och bygg sedan upp till full dos under de närmaste två veckorna. Detta
kommer att skapa en mildare avgiftning, vilket är mer fördelaktigt och effektivt.

Förbättrad hydratisering
Avancerad cellpermeabilitet ökar också hydrering av celler eftersom vatten kan komma in i
celler med en mer normal hastighet. Bättre cellhydrering har långtgående fördelar; ökade
blodvolymer av syresättande celler, hydrerade celler förbättrar muskelkontraktion och
bättre smörjning av leder, det främjar smidig och mer elastisk hud och säkerställer en riktig
njurfunktion för borttagning av toxiner. Bättre hydrering hjälper vatten att binda med fiber i
tjocktarmen för att "hålla sakerna i rörelse" ordentligt. Även sinnesstämningar och
känslomässigt välbefinnande förbättras med bättre hydrering.
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Fulvo stödjer hälsosamt kropps-pH för att hjälpa till med syreupptagning
Lågt blodsyre leder till blodsyra. Surhet i kroppen bidrar till låga syrenivåer och skadar
hälsan. De alkaliserande mineralerna i Humus och Fulvo stödjer balanserade pH-nivåer och
hjälper till vid syreabsorption. pH är hur surhet och alkalitet mäts.
Det finns många flytande mineraler på marknaden idag som är mycket sura, med ett surt pH
i nivån 2,0 - 4,0, på grund av deras bearbetningstekniker. När kemiska syror har använts och
Fulvo har förstörts, kan inget göras för att återställa det alkaliska pH-värdet, och fördelarna
med ett surt mineral kommer i bästa fall att vara minimal.
På grund av vår försiktiga och noggranna process så används inget annat än rent kallt vatten
(omvänd osmos), har Hymato Products Humus / Fulvo ett mycket fördelaktigt alkaliskt pH
mellan 7,0 och 7,8. Vi använder inga kemikalier, hög värme eller tryckextrudering, som alla
bidrar till att skapa surhet i en produkt. Vår Humus och Fulvo är så naturlig som du kan få
det, med samma pH-nivåer som finns i vegetationen från dess ursprung.

Humus / Fulvo bekämpar fria radikaler
Vad är en fri radikal?
De har att göra med atomer. Alla atomer har en ring runt dem som består av många
elektroner. Varje elektron har idealiskt en "kompis", vilket gör atomen väldigt stabil.
Fria radikaler skapas när en elektron förlorar sin kompis och är inte längre i par. Detta
öppnar dörren till en kemisk reaktion, varigenom den oparade elektronen strävar efter en
annan atom eller molekyl att binda med, vilket skapar en kedjereaktion av oxidation. Dessa
fria radikaler cirkulerar genom hela kroppen vilket orsakar stor skada på vävnader och celler.
Vårt första försvar mot fria radikaler är ett generöst utbud av fria radikala avskräckare som
kallas antioxidanter. Fulvo fungerar som en kraftfull antioxidant som hjälper till att skydda
mot typisk oxidativ stress.
Det finns tre identifierade kategorier av fria radikaler, och många identifierade fria radikala
avskräckare. Var och en av de fria radikala rensar ut och eliminerar en annan kategori av fria
radikaler. Utan Fulvo är det väldigt komplicerat att få den rätta fria radikala avskräckaren i
rätt mängd. Fulvo är en sådan kraftfull, naturlig antioxidant att den kan utrota alla former av
fria radikaler.

Vikthantering
Humus / Fulvo och kolhydrater
Fulvo förändrar hur kroppen behandlar sockerarter och stärkelser som vi kallar enkla,
raffinerade kolhydrater. Fulvo främjar sund vikthantering genom att hjälpa glukos att skapa
omedelbar cellulär energi istället för lagrad potentiell energi i form av fettavlagringar.
Kroppsvikt kan balanseras naturligt eftersom Humus / Fulvo understödjer kemisk och
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hormonell balans, hjälper till med den korrekta metabolismen av mat och minskar
mineralbristen.
När dessa förändringar uppstår korrigeras näringsbristerna så att lusten efter fler kalorier
minskar, tillsammans med begär för mat som omedelbart omvandlas till socker i kroppen,
såsom bröd och pasta.
Fulvo gör cellerna mer mottagliga för att ta emot näringsämnen
Medan Humus stärker cellväggar gör Fulvo cellmembranet förberett och gör dem mer
permeabla, så näringsämnen lättare kan komma in i cellen. Denna permeabilitet tillåter
också att giftigt avfall lämnar cellerna lättare.
Fulvo är en kraftfull "transportör"
Den är så kraftfull att den transporterar många gånger sin vikt med energivande
näringsämnen. En enda Fulvomolekyl kan bära 60 ggr sin egen vikt eller mer i näringsämnen,
mineraler och spårämnen in i cellerna. Då Fulvon också gör cellväggarna mer permeabla, kan
fler näringsämnen komma in i cellerna när Fulvo är närvarande.

Matsmältning: Humus / Fulvo stödjer enzymutveckling
Enzymer är ansvariga för över 300 komplexa reaktioner i kroppen och är kopplade till varje
organ i kroppen. När du stoppar någonting i munnen analyserar smaklökarna snabbt dess
sammansättning och utlöser lämpliga matsmältningsenzymer som behövs för att bryta ner
den specifika substansen. Enzymer är också livskraften bakom absorptionen av vitaminer och
mineraler.
Produktionen av matsmältningsenzymer minskar med åldern, och tyvärr kan en brist på
matsmältningsenzymer överbelasta matsmältningssystemet vilket gör det svårt att smälta
maten. Det är här Humus och Fulvo kommer till räddning. Humus and Fulvo stödjer
hälsosamma enzymatiska reaktioner i celler och uppmuntrar maximal stimulering av
enzymutveckling. Humus och Fulvo hjälper till att utlösa mer enzymer; du får en bättre
nedbrytning av mat, vilket underlättar bättre absorption.
Andningsorgan
Humus och Fulvo stödjer och upprätthåller ett friskt andningsorgan.
Aminosyror
När det är tillräckligt med näring kan enskilda celler producera många av sina egna
aminosyror, enzymer och andra faktorer som är nödvändiga för alla metaboliska processer.
Varje cell förbränner sin egen energi, upprätthåller sig, producerar egna enzymer, skapar
egna proteiner och duplicerar sig själv. Det är viktigt att förstå att kroppens totala
ämnesomsättning är summan av de metaboliska operationer som genomförs i varje enskild
cell. Människor kan producera alla utom åtta aminosyror i sina celler. Fulvo främjar den
naturliga produktionen av aminosyror i kroppen.
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Kopplingen till Vitaminer
Ledande forskare har förespråkat i årtionden att ökade doser av vitaminer och mineraler
stödjer optimal hälsa. Det är dock viktigt att komma ihåg att vitaminer inte kan genomföra
och slutföra sin funktion i cellens ämnesomsättning utan närvaron av lämpliga och specifika
mineralkofaktorer och Fulvo. Därför är det viktigt att alla vitaminer, alla mineraler och Fulvo
tillhandahålls i ett baslinjetillskott för att få konsekventa, signifikanta resultat. Ytterligare
individuella tillskott kan läggas till efter behov.

Sektion 3 - Varför Hymato Products Fulvo och Humus är exceptionella
Inte alla Fulvo produkter på marknaden är lika - Hård bearbetning dödar Fulvo
Om Fulvo överlever bearbetningen beror på hur den hanteras...Detta är nämnt tidigare
men behöver upprepas, då det är av stor vikt…
Hur Fulvo hanteras under extraktionsprocessen är avgörande. Vid specifika stadier i
extraktionen kan Fulvo vara bräcklig och lätt skadas. Vissa tillverkare använder hårda giftiga
kemikalier för att skynda på processen så att de kan få fram större mängd produkt på
kortare tid. Tyvärr förstör detta den värdefulla Fulvon; den ingrediensen de vill och borde
kunna extrahera. Inte bara absorberar man ohälsosamma kemiska rester, men själva
produkten har ingen av de syrande, alkaliska fördelarna som en alkalisk produkt har.
Dessa undermåliga produkter bidrar ofta till en hög mineralkoncentration som är
vilseledande för konsumenterna. Detta beror på att de kemiskt extraherat höga halter av
isolerade mineraler men har dödat Fulvon i processen. Denna typ av hård extraktion ger en
mineralprodukt med ohälsosamma surhetsgrader som når så lågt som 2,0 pH, plus att du
konsumerar den kemiska återstoden.
Här är en snabb och allmän referens av de olika effekterna av syra / alkaliska pH-nivåer i
kroppen:
Nedanstående uppställning refererar till kroppens surhetsnivåer, inte pH-nivån på
produkterna. pH-nivån på en produkt kan påverka kroppens pH-nivå varför det är viktigt att
vara försiktig med kemiskt inducerade sura pH-nivåer i produkter.
Kropps pH-nivå
7,0 till 7,4

Optimal hälsa och energi

6.8

Början av metabolisk acidos

6,4

Försämrad matsmältning, svår att gå ner i vikt

6,0

10 gånger mindre syre i cellerna

5.5

Extrem acidos, cancer och degenerativ sjukdom

5,0

100 gånger mindre syre i cellerna och livshotande
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Som du kan se är det viktigt att behålla den korrekta syra / alkalinivån i kroppen vilket är
livsnödvändigt för god hälsa.
På grund av vår försiktiga och noggranna process som använder inget annat än kallt, rent
(omvänd osmos) vatten har Hymato Products Fulvo ett mycket fördelaktigt alkaliskt pH
mellan 7,0 och 7,8. Vi använder inga kemikalier, hög värme eller tryckextrudering. Vår Fulvo
är så naturlig som det går att få.
Hur man upptäcker underlägsna mineralprodukter
De har följande egenskaper:
Mycket surt pH på grund av kemikalier som används vid bearbetningen - kemiska syror
dödar Fulvo. Fråga tillverkaren vad deras pH i produkten är…
Om hög värme användes dödas Fulvo. Fråga tillverkaren om värme används…
Om sötningsmedel och smakämnen användes? Dessa är nödvändiga för att maskera kemiska
rester och hög surhet…
Var försiktig om en tillverkare listar ett specifikt högt mineralinnehåll. Detta indikerar att
mineralerna har isolerats från växtmaterialet med kemikalier…
Om den marknadsförs som en "kolloidal". Kolloidala mineraler har en molekylstorlek som är
för stor för att komma in i celler och är därför inte särskilt effektiv…
När du letar efter den bästa mineralprodukten för dig, var noga med att gå tillbaka till
grunderna...leta efter:
Minimal, mild utvinning
Naturlig jonisk växtbaserad källa
Färg och smak kan berätta mycket för dig
Färgen på en försiktigt behandlad Fulvo ska vara en ljus, klar guldfärg som liknar cider.
Humus mineraler är mörkare i färg (bärnsten).
Humus och Fulvo som har bearbetats med en mild filtreringsmetod kräver ingen smaktillsats
eller sötning för att vara smaklig. Smaken varierar från nästan ingen smak alls, till en mycket
liten aning av syrlighet.
Även vår mest koncentrerade produkt som finns i suspension (flytande), har en aning
jordsmak innan den späds men smakar inte bitter eller har en kemisk (efter)smak.
Du kan behöva experimentera med olika tillverkare för att hitta den produkt som fungerar
bäst för dig och ger dig de absolut bästa resultaten. En sak som vi alltid berättar för våra
kunder är att inte varje produkt är rätt för varje kropp. Oavsett val du gör, kom ihåg de
fantastiska fördelar som Humus och Fulvo erbjuder - oavsett var du får det ifrån!
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Ingen tävling! Fulvo och Humus vinner över kolloidaler varje gång
Storleken på en kolloidal är 1 mikron. Humus / Fulvo är så mycket mindre då dessa mäts i
Ångström. En Ångström är en mätning av mycket små saker som ljusstrålar, atomer och
molekyler. 1 / 10.000 av en mikron = 1 ångström. Detta betyder att Humus / Fulvo är 10.000
gånger mindre än kolloidala mineraler.
1 Ångström = 1.0 × 10-10 meter
Med sin stora storlek är kolloidaler för stora för att passera genom cellmembran, och
erbjuder därför väldigt lite hälsovård. Däremot har det visat sig att kolloidalt silver är oerhört
effektivt mot bakterier, virus, encelliga parasiter och svamp och på det viset hjälper till vid
både preventivt och vid risk för eventuella åkommor.
Hymato Products (flytande, pulver och pellets form) mineraler är joniska och växtbaserade.
De är mindre i storlek och mer absorberbara än kolloidaler. Joniska Ångströmstora mineraler
kan passera direkt genom cellmembran vid kontakt. De absorberas bokstavligen direkt in i
celler utan att behöva någon matsmältningsprocess. Joniska mineraler erbjuder otroliga
fördelar, men fördelarna med kolloidala mineraler är i bästa fall marginella.

Varför ett högt innehåll av mineraler betyder låg Humus / Fulvo
Den största fördelen med Fulvomineraler är att mineralerna är naturligt komplexa och
upplösta i den Fulviska strukturen av naturen, inte separerade från det...vilket innebär att de
stora mineralmolekylerna har framställts för maximal absorption av din kropp. (Vi skulle
gärna ta kredit för det här, men det är modernatur vi ska tacka!). Alla mineraler som finns
naturligt i växterna finns fortfarande kvar, men de har tagits till nästa steg med ökad
biotillgänglighet och är nu en del av den Fulviska strukturen.
Produkter med en onaturligt hög uppmätt mängd mineraler har tagits genom någon typ av
extraktionsprocess som har isolerat mineralerna från källmaterialet. Detta är precis vad vi
inte gör!
Att ta ut mineralerna ur källmaterialet humus förstör de fördelar som "naturlig mat,
växtbaserade" mineraler erbjuder. Du vill att mineralerna ska behållas naturligt inom Fulvo,
inte avlägsnas från det. Mängden mineraler för en bra Fulvo produkt kommer att vara i
spårmängder, precis som det presenteras av naturen. Anledningen till att detta är mer
fördelaktigt är att det är den form som skapats av naturen...vilket är exakt vad kroppen
kräver för full absorption in i celler.
Vi formulerar inte våra Humus och Fulvomineraler på något sätt. Våra Humus och Fulvo
extraheras från växtkällan med inget annat än renat vatten. Innehållet av de närvarande
mineralerna varierar beroende på det vegetabiliska mineralinnehållet i varje parti och ligger i
de mängder som fanns i det ursprungliga växtmaterialet som finns i naturen. Det finns inga
metall-, sten- eller lerbaserade mineraler i våra produkter. Alla mineraler i våra produkter
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kommer att vara i "spårmängder” (mätt i ppm), men du får högt innehåll av Humus och
Fulvo.
Det är svåra begrepp att förklara, för att processen är något som händer i naturen...så när vi
tar det som naturen redan har förberett och gör den tillgänglig som en produkt, förväntar vi
oss att den ska "formuleras" och "standardiseras" för exakt uppmätta mängder. Med Humus
och Fulvo kommer fördelen att vara naturlig, okontrollerad och orörd av
laboratorieprocesser.

Varför "mineraler" är så viktigt
Alla mineraler finns i två former, organiska och oorganiska
Humus / Fulvo är INTE en tungmetall
Det finns en drastisk skillnad i metalliska, oorganiska mineraler jämfört med joniska
växtbaserade, organiska mineraler. Att förstå skillnaden i ”mineralformer" är en av de
svåraste sakerna att förklara för att människor har varit så felinformerade att tro att vissa
mineraler är dåliga, oavsett vilken omständighet. Det råder stor skillnad i ”mineralform".
Mineraler i fel form är mycket giftiga, och mineraler i organisk form är mycket fördelaktiga.
Din kropp kan bara absorbera upp till 10% av formen oorganiska mineraler. De återstående
90% blir en oanvändbar substans som avvisas och lämnas för att byggas upp, ansamlas, till
potentiellt toxiska nivåer, i dina organ och mjukvävnad.
Problemet med exponering av de "dåliga" formerna av mineraler (metalliska elementära
mineraler) är att kroppen inte känner igen dem som mat. När detta händer kan normal
assimilering inte ske. Kroppen avvisar och lagrar sedan dessa ämnen av "mysterium" i
vävnaderna och organen, där det byggs upp och blir giftigt för din kropps olika system.
Exponering av giftiga elementära mineraler är möjlig från en mängd intet ont anande källor;
förorenat grundvatten, föroreningar, industriell verksamhet, färg etc. Det är inte ovanligt att
ha hela samhällen med människor med onormalt hög kvicksilvernivå där det exempelvis
finns ett kolkraftverk i deras stad.

Humus / Fulvo är vetenskapligt klassificerad som "vegetabiliska biomassamineraler"
och innehåller inga tungmetaller
Eftersom varje enskilt mineral inom Humus / Fulvo kommer från växter, känner kroppen
omedelbart igen dem och assimilerar dem omedelbart, samma som det skulle assimilera de
olika mineralerna som finns i broccoli, sallad eller frukt som exempel. De är joniska
växtämnen, de används fullt ut av kroppen, avvisas inte (och lagras därför inte i fettvävnad
som ett toxin) vilket ett elementärt metallmineral skulle. Du hör aldrig om att människor får
mineraltoxicitet från frukter och grönsaker, trots att de alla innehåller en mängd olika
mineraler som felaktigt anses vara farliga.
Organiska mineraler skapar en rad olika kemiska reaktioner som gör det möjligt för vitaminer
och andra väsentliga näringsämnen att förbrännas i våra kroppar. Utan rätt form av mineral
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kan dessa reaktioner inte ske, vilket gör det osannolikt att kroppen kommer att absorbera
och använda de vitaminer som behövs.

Organiska mineraler utlöser väsentliga biologiska reaktioner
Mineraler som vi felaktigt tänker på som mycket giftiga, såsom bly, aluminium eller arsenik,
är faktiskt mycket fördelaktiga och nödvändiga när de konsumeras i deras organiska form.
De tjänar till att underlätta många bioreaktioner som endast är möjliga när de är
närvarande. Varje enskilt organiskt växtbaserat mineral tjänar någon form av fördelaktigt
syfte. Det är därför en balans mellan alla mineraler som de presenteras i naturen som är
mycket fördelaktiga för kroppen. Organiska mineraler möjliggör kemiska reaktioner i
kroppen och utlöser många fördelaktiga processer. Så, du kan se att huruvida ett mineral är
giftigt är helt beroende av formen det är i.
Fulvo gör elementära mineraler och vitaminer mer absorberbara genom att komplexa dem
(förfinar, renar, kombinerar och finfördelar) i jonformer som lätt transporteras till och
genom cellmembran. När näringsämnena väl smälts in i Fulvo-komplexet blir de bioaktiva
och bio-tillgängliga.

* Dessa uttalanden har inte utvärderats av Livsmedelverket eller FDA - Food and Drug
Administration in USA. Dessa produkter är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota
eller förebygga någon sjukdom. Om du har hälsoproblem, kontakta sjukvårdspersonal före
användning.

