
Zloženie Cytosanu od Energy: 
Humát draselný je draselná soľ kyseliny humínovej. Ide o zložitú organickú zlúčeninu s veľkou 

molekulárnou hmotnosťou. Humáty vznikajú postupným rozkladom organickej treťohornej hmoty na 

miestach vzniku hnedého uhlia a rašeliny za prístupu kyslíka. Sú to mimoriadne bioaktívne látky s 

vysokou chemickou reaktivitou, výnimočnými regeneračnýcmi účinkami na organizmus a jeho 

energetický systém.  

Humát má schopnosť viazať na seba tzv. chelátovou väzbou predovšetkým ťažké kovy (Pb, Hg, Cd), 

voľné radikály, jedy a toxické látky, ktoré organizmus neskôr vylúči. Pôsobí aj proti rozvoju plesní a 

niektorých vírusov v tele. Prostredníctvom detoxikačného procesu sa lepšie okysličujú bunky, pričom 

tento proces prebieha v celom tele nielen na povrchu, ale aj vo vnútri orgánov.  

Humát draselný je silný imunostimulant s ochranným biologickým účinkom. Humát chráni bunky pred 

rôznymi druhmi žiarenia, vrátane rádioaktívneho a UV. Pri dopade na zložitú molekulu humátu 

vyvolajú lúče jej štiepenie, pri ktorom sa spotrebováva energia žiarenia. Vznikajúce voľné radikály sú 

naviazané a neskôr emitované výmenou na draselné ionty. Týmto spôsobom sa bunka ochraňuje.  

Humínové látky majú vplyv na spomalenie rozvoja niektorých druhov rakoviny, keďže podporujú 

reparačné procesy DNA. Znižujú zrážanlivosť krvi, a preto sú vhodné na prevenciu infarktu myokardu 

a mozovej mŕtvice. Pomáhajú rýchlejšie rozpúšťať krvné zrazeniny a znižujú riziko vzniku 

pooperačných zrastov. Ich výrazný účinok sa prejavuje pri ženských ťažkostiach hormonálneho 

charakteru a problémoch s kolísavou hladinou estrogénu.  

Humát má predovšetkým ochranný vplyv na črevá. Sliznicu čreva dôkladne čistí odstraňovaním 

zápalových ložísk a pokrýva ju ochranným mikrofilmom, ktorý zabraňuje jej poškodeniu a prenikaniu 

toxických látok a ťažkých kovov do krvného obehu. 

Draslík je nevyhnutný pre normálnu činnosť svalov a aktivitu množstva enzýmov. Podieľa sa na 

udržiavaní bunkového membránového potenciálu. Dostatočné zásobenie tela draslíkom preventívne 

účinkuje proti artérioskleróze a vysokému krvnému tlaku. Draslík udržuje so sodíkom rovnováhu v 

tele, povzbudzuje a reguluje činnosť obličiek a zvýšeným prísunom kyslíka do mozgu stimuluje 

duševnú činnosť . Zúčastňuje sa na prenose nervových impulzov a komunikácii medzi bunkami.  

Tento prvok okrem iného ovplyvňuje aj vylučovanie odpadových látok a je nevyhnutný pre správnu 

činnosť pankreasu. Stimuluje vylučovanie inzulínu, pomáha pri premene glukózy na glykogén, 

podporuje vymiešavanie žalúdočných štiav. 

Silymarín je súhrnný názov pre rastlinné flavonoidy, ktoré sa získavajú zo semien pestreca 

mariánskeho (Silybum marianum) a pomáhajú ochraňovať a regenerovať pečeňové bunky. Ochranný 

účinok silymarínu je daný predovšetkým stabilizáciou bunkových membrán a priaznivým vplyvom na 

bunky pečene. Tlmí účinky niektorých pečeňových jedov, odstraňuje voľné radikály z tela, uľahčuje 

vylučovanie žlče a utišuje kŕče. Svojou horkou podstatou podporuje metabolizmus a trávenie. 

Kyselina jantárová sa nachádza nielen v jantári, ale je bežnou zložkou prakticky všetkých rastlinných 

a živočíšnych tkanív. Nachádzame ju v rebarbore, ríbezli, egreši, mede, ale aj v mäse, syroch a víne. 

Jantár je vlastne skamenená živica prevažne treťohorných ihličnanov, najmä borovíc. Používal sa na 

liečenie chorôb očí, uší, žalúdka, štítnej žľazy a ako prevencia tvorby obličkových kameňov.  

 



Kyselina jantárová: 

- hrá dôležitú úlohu v bunkovom metabolizme (zúčastňuje sa Krebsovho cyklu) 

- aktivizuje činnosť všetkých orgánov 

- má regeneračné účinky na bunky 

- zvyšuje vstrebávanie železa v organizme 

 


