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2008: 12 founders
2014: 76 members
Total turnover/year: over 1000 M€
Export: 270 M €
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L-Lizin: αααα,εεεε-diamino-kapronsav

A Lizin a fehérjékben általában megtalálható 20
aminosav egyike. A 4-aminobutil oldallánca miatt a bázikus aminosavak közé

sorolják, az arginin és a hisztidin mellé. Esszenciális aminosav, egy
ember napi szükséglete 1–1.5 g. A lizin hiánya niacin (egy B vitamin
típus) hiányához vezet, ami a pellagra nevű betegséget okozza.

A lizint táplálékkiegészítőként is alkalmazzák
herpesz ellen.



y = -0,024x4 + 0,244x3 - 0,881x2 + 1,150x + 1,000

R2 = 0,988
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Dr. Csiki Zoltán, DEOEC DE OEC RKEB/IKEB 2981-2009 (Funkfood projekt)



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.



Izgalmas termékfejlesztések



Müller Attila, az ismert 
médiaszemélyiség a Válts egészségre! 

program hivatalos arca.



Kenyérhéj







Mol Med Rep. 2012 Jan;5(1):66-72. doi: 10.3892/mmr.2011.588. Epub 2011 Sep 13.
Aged black garlic extract induces inhibition of gastric cancer cell growth in vitro and in vivo.
Wang X1, Jiao F, Wang QW, Wang J, Yang K, Hu RR, Liu HC, Wang HY, Wang YS.



Szénhidrát



Guarani Indians







A króm hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához.





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



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) 



Humán vizsgálat





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.







Izgalmas termékfejlesztések





I-bolt és I-klub

4032 Debrecen Böszörményi út 138.
www.i-bolt.hu
Facebook: I-klub







I-bolt: Debreceni Egyetem, Agrár, színházterem


