
ZEOLIT KLINOPTILOLIT 

Splošne informacije 

Ljudje se v sodobnem tempu življenja premalo zavedamo, da smo dnevno izpostavljeni toksikaciji. Pri 

sodobnem poljedelstvu, sadjarstvu in vinarstvu se danes na žalost uporabljajo številni herbicidi, pesticidi, 

insekticidi in druge snovi, ki so zelo toksične. V kozmetiki in prehrani se uporabljajo razni konzervansi, bolj ali 

manj pa so v naravnih mineralih prisotne težke kovine. Rezultat takšne izpostavljenosti je visoka 

stopnja ogroženosti za poslabšanje zdravstvenega stanja posameznika. 

 

Težke kovine (svinec, kadmij, živo srebro,...) se leta kopiči v našem organizmu, ki posledično povzročajo cel niz 

različnih bolezni. Razen težkih kovin smo v vsakodnevnem življenju nenehno izpostavljeni raznim toksičnim 

kemikalijam (dioksini, topila,..), pesticidom v sadju in zelenjavi, itd. Vidimo jih lahko tudi z analizo las. Znano 

je da ima skoraj vsaka oseba v svojem telesu na stotine sintetičnih in nevarnih kemikalij. Ker je Zeolit naravni 

mineral tudi sam vsebuje težke kovine v sledovih, zato je pomembno, da uporabljamo aktivirani zeolit, ki vase 

»zaklene« težke kovine, ki bi se znova sprostile, ko bi Zeolit segreli na več kot 400 °C, kar pa se pri uživanju ne 

zgodi, zato le teh ne sprosti v telo, temeč jih »vzame«. 

Zeolit klinoptilolit ima obliko edinstvene, kletki oz. satovju podobne kristalne mreže, ki kot spužva vsrka vase 

težke kovine (svinec, živo srebro, kadmij, klor…), pa tudi ostanke zdravil, patogene bakterije in viruse preden leti 

preidejo v krvni obtok. Spremenljiva vsebina vode kristala pri segrevanju izhlapi, ne da bi se pri tem 

spremenila njegova struktura. Ko kristal postavimo v vlažen prostor, vpija (absorbira) iz njega vlago, dokler nima 

spet toliko vode kot jo je imel prej. Pravimo, da je voda v kristalu le razpršena. V osušenem kristalu pa lahko v 

prostore, kjer je bila prej voda, pridejo tudi nevtralne molekule (NH3, CO2, alkohol in podobno). Zato je učinkovit 

pri razstrupljanju telesa. 

Druga značilnost je lahkotnost zamenjevanja ionov. Klinoptilolit ima zaradi svojega negativnega naboja veliko 

sposobnost ionske izmenjave, kar pomeni da telesu odda potrebne in zelo koristne ione, kot so magnezij, kalcij, 

kalij in natrij. 

Koristi 

Mnoge znanstvene raziskave so pokazale, da je zeolit klinoptilolit eden najmočnejših detoksikatorjev v naravi. 

Kot 100% naravni material, se v telesu ne nalaga (izloči se z urinom, blatom ali znojem) in ga je nemogoče 

predozirati. V telesu je aktiven do 6 ur, potem pa se v roku 24 ur do 3 dni iz telesa popolnoma izloči. Istočasno 

odda telesu nujno potrebne magnezijeve, kalcijeve, kalijeve in natrijeve ione. Ustvarja rahlo bazičen pH, primeren 

je tudi za vegetarijance in vegane. Je naravni vir silicija, ki se kot element v sledovih veže v tkiva in kosti. 

Med procesom razstrupljanja z aktiviranim Zeolitom Klinoptilolitom z več kot 90% vsebnostjo klinoptilolita, le 

ta iz telesa odstrani odvečno kislino, težke kovine, ostanke tablet, škropiv,.. Aktiviran zeolit ima namreč 

negativni ionski naboj, ki nase pritegne strupene snovi (tudi alkohol) in jih zaklene v svojo klinoptilolit »kletko«, 

ter jih v 1-3 dni izloči iz telesa skoti blato, urin, pot. S tem preprečuje nastanek številnih bolezni, ki se pojavljajo 

v kislem okolju, kot so  kandidoze, revmatoidni artritis, ter bolezni želodca in črevesja. 

2. Poleg tega lahko prepreči razvoj številnih virusnih infekcij. 

3. Ob pravilni uporabi ga ni mogoče predozirati. Potrebno je piti več vode kot običajno (2-3litre na dan). V bi 

zaužili premalo vode, lahko pride do težjega izločanja blata. 

4. Njegovo protivirusno delovanje temelji na sposobnosti  ujetja snovi, ki sodelujejo pri oblikovanju virusa v 

svojo rešetkasto strukturo in tako s tem preprečuje njihovo razmnoževanje. 

5. Učinkovito deluje pri preprečevanju in zdravljenju astme in alergij. Zaradi hipoalergenih  lastnosti lahko 

nevtralizira alergene prisotne v hrani, pijači ali okolju, tako v končni fazi pripelje do občutnega zmanjšanja 

simptomov alergij . 

6. Pomaga pri problemih, povezanih z menopavzo, menstrualnimi težavami, migreno in depresijo . 



7. Posledično odpravlja nespečnost, povečuje energijo in koncentracijo, krepi imunski sitem, odpravlja tesnobo 

in posledice stresa in ustvarja občutek duševne sprostitve. 

8. Ker ima bistvene elemente, potrebne za pravilno delovanje zdravih celic, preprečuje prezgodnje staranje in 

pomlajuje telo na splošno. 

9. Terapija z zeolitom lahko kot dopolnilna terapija pomaga pri: 

 

- Diabetesu 

- Virusnih okužbah  

- Visokem tlaku 

- Raku (boljša vzdržljivost pacientov pri terapiji z obsevanjem in kemoterapiji) 

- Povišanem holesterolu 

- Boleznih jeter, želodeca in črevesja 

- Menopavza 

- Boleznih živčnega sistema 

- Kožnih bolezni ( psoriaza, dermatitis, herpes ) 

- Autoimunih boleznih 

- Ginekoloških težavah 

- Ledvičnih in  žolčnih kamnih 

- Celjenju ran in opeklin 

- Hujšanju 

- Osteoporozi 

- Razstrupljanju organizma 

- Krepitvi imunskega sistema 

- Težavah prebavnega trakta 

- Srčnih obolenjih 

- Pomanjkanju energije, koncentracije 

- Nespečnosti 

- Artritisu za nego kože 
 

 

10. Med drugim preventivna uporaba zeolita lahko vpliva tudi na: 

  • splošno pomlajevanje telesa na celični ravni; 

  • občutno izboljšanje imunosti in odpornosti organizma; 

  • povečanje delovnih sposobnosti in vzdržljivosti; 

  • pomlajevanje in mehčanje kože; 

  • premagovanje stresa, povečanje spomina; 

  • povečanje zmogljivosti za duševno delo; 

  • izboljšanje vida; 

  • profilaktiko kariesa; 

  • hitro izločanje strupenih snovi in profilaktične škode na sluznica želodca in črevesja zaradi zastrupitve s 

hrano. 

 

11. Uporaba zeolitov kot pomožnih sredstev pri zdravljenju je popolnoma preizkušena, podkrepljena s kliničnimi 

raziskavami. 

12. Je naravni vir silicija. Silicij se kot element v sledovih v človeškem telesu veže v vezna tkiva, kosti in 

hrustanec.  

13. 100% naravni mineral, brez umetnih dodatkov, nestrupen, nima kontraindikacij, nima stranskih učinkov, ne 

povzroča odvisnosti, v celoti se izloči iz telesa z urinom, z blatom, z znojem. Nima neželenih učinkov z ostalimi 

snovmi ali zdravili. Ne povzroča alergičnih reakcij. 

14. Primeren tudi za vegetarijance in vegane. 



Uporaba 

Prah se uporablja tako, da se ena žlička praha zmeša z najmanj 3 dcl vode in se pije 1-3x dnevno, 30-60min pred 

ali po jedi. Žlička ne sme biti kovinska, ker deaktivira zeolit! Ne sme se uživati skupaj z drugimi zdravili, ker 

zmanjša učinkovitost. Lahko se uporabi vsaj 2 uri po zaužitju tablet. 

Na kožo (kožo navlažiti predhodno) se posipa v tankem sloju 2x dnevno na mesto obolenja, v kombinaciji z 

drugo terapijo. 

Mesto posipa se navlaži z vodo; kjer je prisotna sluznica (npr. ustna votlina) vlaženje z vodo ni potrebno. 

Za odstranjevanje zobnega kamna (velja za granulacija <20 mikronov) vlažno zobno ščetko, lahko tudi skupaj z 

zobno kremo posipamo z zeolitom (ali zobno ščetko pomočimo v zeolit), ter si temeljito očistimo zobe – vsak 

dan, dokler ne odstranimo kamna, nato vsaj 1-krat tedensko. 

Lokalna uporaba zeolita na koži… 

Zaradi svojih mikropor, ogromne površine in hidrofilije, je zeolit izredno primeren za izlivanje egzudatov na 

predel rane. Zmanjšuje obdobje koagulacije in pripomore k hitrejšemu celjenju rane. 

Absorpcijska sposobnost zeolita z amoniakom je koristna za uporabo na območju rane. Prav amoniak je tisti, ki 

se pojavlja pri razkroju celic (na območju poškodovane ali ranjene kože). 

Čisti aktivirani zeolit je primeren za uporabo pri vseh poškodbah, ranah, vrezninah, opeklinah, pri herpesih, nato 

pri paradontozi, zobobolu in drugih ranah v ustni votlini. Zeolit izvaja aktivacijo trombocitov, deluje 

stimulativno na fibroblaste in vodi do hitrejšega celjenja ran. Pokazal se je dober učinek pri virusnih izrastkih, 

genitalnemu herpesu, pri ostrih kondilomih (vaginalno), pri vraščenih nohtih, glivičnih obolenjih nohtov in kože, 

pikov različnih insektov, preležaninah in drugje. Pri odprtih ranah se prah posipa na robove rane, dokler ne 

privede do popolnega zapiranja rane. 

 

 

 

 

http://holistic.si/ponudba/izdelki/zeolit-400g/

