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L-lizin: 
aminosav a herpesz ellen



Herpes simplex I., II.
HSV-1, HSV-2

1. Az idegrendszert szállja meg, és benne képes szaporodni is

2. Hosszan rejtőzködik

3. Reaktiválódik: láz, legyengült állapotok, stressz, napfény, 
menstruáció, ételek hatására, fogorvosi kezeléseknél (Hg!)



Dr. Suba László és Dr. Erdei Ágnes
Vámospércs, háziorvostan és üzemorvostan szakorvosok:

2007 szeptember -2008 április között 43 esetben 
vizsgáltuk a lizin tartalmú étrend-kiegészítő hatását a 
különböző herpeszvírus által okozott kórképekben. 
A betegek messze túlnyomó része ítélte hatásosnak a 
kezelést. 
Herpesz vírus kezelésére 40 beteg szedte a készítményt, 
s hárman kipróbálták influenziás tünetekre is. 
A pontozás alapján a 0-100 skálán a herpesz 
kezelésére 90 és 100 pont között kapott. 
Náthára, influenzára mindhárom esetben 100 pontot adtak. 

Megállapítottuk,  hogy a lizin tartalmú készítmény a 
herpesz és az influenziás, náthás tüneteket kiválóan 
csillapította.



Dr. Báló Gyöngyi
Hajdúszoboszló, bőrgyógyász szakorvos

A vizsgálat során 150 beteg kapott lizin tartalmú készítményt a herpesz kezelésére. A 
betegek egy részénél gyomorrontás után, lázas állapotot követően, vagy fertőző 
betegségek után gyengeséggel együtt lépett fel. 
A betegek egy része az égő, viszkető, feszítő érzés megjelenésekor azonnal vagy 
néhány percen belül bevették a készítményt, és ezáltal a herpesz nem fejlődött ki. A 
betegek többsége a herpesz tünetek megjelenése után kezdte el a kapszula 
szedését, a tünetek általában 2-3 nap alatt visszahúzódtak, míg korábban általában 
1 hét vagy még több idő kellett a gyógyuláshoz. Általában a nátha is elmúlt a 
kezelés alatt, a betegek egy része frissebbnek érezte magát. A hólyagok felszínén 
pörkök nem képződtek , sebesedés nélkül visszahúzódtak. 
Általában elmondható hogy a lizin szedése után a herpes zosternél (az 
övsömörnél) új hólyagok nem jelentek meg, a meglevő hólyagok visszahúzódtak, 
vagy a betegek nagy részénél pörkösödtek. A fájdalom néhány nap alatt megszünt 
vagy mérséklődött,vagy viszketéssé alakult.  A fáradtság,gyengeség megszünt, a 
betegek egy része frissebbnek érzi magát , a rossz közérzet elmúlt. Visszatérő 
fertőzésnél a tünetek sokkal enyhébb formában jelentkeztek, a hólyagok sokkal 
hamarabb visszahúzódtak mint máskor.
A betegek nagy része a 0-100 pontos hatásértékelő skálán 80-100 pontra értékelte a 
készítményt. A kapszulák szedésével a herpesz tünete vagy meg sem jelent,vagy sokkal 
rövidebb idő alatt gyógyult meg.
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Dr. Csiki Zoltán, DEOEC DE OEC RKEB/IKEB 2981-2009 (Funkfood projekt)



Humán vizsgálat



LactoMicroSel®: új szelénforma

jól felszívódik – nem adagolható túl

magyar – EU – USA szabadalom
Dr. Prokisch József

BIONANOFERM KFT.
email: jprokisch@agr.unideb.hu 06 20 58 16 149
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A szelén egészségügyi hatásai

Az antioxidáns hatású glutation-peroxidáz enzim felépítésében is részt vesz (ennek négy fajtája a celluláris 
glutation-peroxidáz, extracelluláris glutation-peroxidáz, a foszfolipid hidroperoxidáz glutation-peroxidáz 
és a gasztrointesztinális glutation-peroxidáz). 

A szelén védelmet nyújt a szabadgyökök és a különböző méregező anyagok és nehézfémek károsító hatásaival 
szemben. C- és E-vitaminnal együtt szokták alkalmazni, erősítik egymás hatékonyságát. Napi 200 µg szelén 
hosszú ideig használva 65%-al csökkentette a prosztatarák, 46%-al a tüdőrák, 58%-al a vastag-és végbélrák 
előidézte elhalálozást. A megfelelő szelénellátottság az áttétek képződését is gátolhatja, és serkenti a szervezet 
védekezőképességét. A hiány magasabb rákrizikóval, gyulladásos reakciók és szív-érrendszeri betegségek 
veszélyével jár. 

A pajzsmirigyhormon aktívabb formába (T4->T3) alakulásához (a iodothyronine deiodinase enzimhez) is 
szükséges, így az anyagcsere megfelelő szintjének fenntartásában is közreműködik. A reumás izületi gyulladás, 
pikkelysömör, lupus tüneteit mérsékelheti.  



Egészségre vonatkozó állítások

1. A szelén részt vesz a normál spermaképződésben.

2. A szelén hozzájárul a haj normál állapotának fenntartásához.

3. A szelén hozzájárul a köröm normál állapotának fenntartásához..

4. A szelén hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

5. A szelén hozzájárul a pajzsmirigy normál működéshez.

6. A szelén hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni  védelméhez.

432/2012/EU RENDELET





Dr. Csiki Zoltán
vizsgálatvezető

DEOEC III. Belklinika 
a FUNKMILK 1-2 kódszámú

„ Tejféleségek bioaktív anyagainak feltárása, 
alkalmazásuk exportképes, klinikailag tesztelt új 
termékekben és új bioszenzorok kifejlesztése”

elnevezésű pályázathoz készített humán vizsgálatok az 

NKTH FUNKMILK projekt
TECH_08_A3/2-2008-0388

keretében



A fáradtság jelentkezése a vizsgálat előtt és után a szelénes csoportban 

Dr. Csiki Zoltán, DEOEC 

DE OEC RKEB/IKEB 3360-2012 (Funkmilk 2) 





Díjak



Médiában 
(2010)

TV szereplések:
TV1: Delta 2009 január 24., 2010. november 27.

TV2: 2 testőr című műsor: 2009-02-01 13:48:57 A szelén 
áldásos hatásai

100 csoda: http://musor.100csoda.hu/talalmany/nanoszelen
RTL Klub: Január 14-én szerdán az RTL klub Reggeli című 

műsor
TV1: december 2. reggeli beszélgetés a Száz Csoda 

kiállításról
ECHO TV: 2010A nanoszelén és a daganatos 

megbetegedések 1 órás műsor
Dr. Dávid Tamással

Termékbemutató, vásárok 2010-ben:
Farmer Expo 2010. augusztus 25-28.

AFRESH project kick-off meeting 2010. szeptember 28-29.
Mihály napi vásár 2010. október 9-10.
Kombucha napok 2010. október 15.

Kecskemét, egészségnap 2010. október 17.
Syma csarnok, nyugdíjas expo 2010. november 26-28.

Debrecen: Karácsonyi Vásár, Piac utca 2010. november 27-
december 23.

Ghent: termékbemutató európai klaszterek találkozóján: 
2010. december 6-10.

Évadzáró klaszterértekezlet és I-bolt nyitása: 2010. 
december 16.

 

http://musor.100csoda.hu/talalmany/nanoszelen






Kutatás

Termékfejlesztés

Engedélyezés

Marketing, értékesítés

Problémák kezelése



Kutatás

Black garlic

Stevia Spherification

Héj nélküli kenyér





Termékfejlesztés

Medical equipment

Probiotic yogurt making at home from breast
milk for babies

LactoMini  

Medical equipment

Probiotic yogurt making at home from breast
milk for babies

LactoMini  



Engedélyezés



Marketing, értékesítés



Marketing, értékesítés



Marketing, értékesítés



Marketing, értékesítés



Probléma kezelése



Külföldi piac

Medical equipment

Probiotic yogurt making at home from breast
milk for babies

LactoMini  

Medical equipment

Probiotic yogurt making at home from breast
milk for babies

LactoMini  



Új tervek

LactoMicroSel-lel megnövelt szeléntartalmú új tejtermékek előállítása és eladása
Gluténmentes élelmiszeripari termékek fejlesztése
Technológia kismamák számára anyatejből készített probiotikus joghurt otthoni 
előállítására
I-bolt nemzetközi hálózatának és kapcsolatrendszerének építése, 
I-klub működtetése
Innovatív zöldségfeldolgozási technológia kifejlesztése
Új húsfeldolgozási technológiák kidolgozása (sertés, juh, marha és baromfi húsra)
Élelmiszer Kutató-, Marketing Szolgáltató Központ létrehozása
Gyümölcslé gyártás során keletkezett melléktermékek hasznosítási eljárásának 
kidolgozása
Márka-építés a klaszterben fejlesztett funkcionális élelmiszerekre
Fogászati kezelésekhez kapcsolódó élelmiszerek fejlesztése
„Open-lab” innovációs rendszer kialakítása
Funkcionális élelmiszer fejlesztő kutatóüzem létrehozása





I-klub és I-bolt
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