
MICROELEMENTELE NUTRITIVE –  
INSTRUMENTE EFICIENTE ÎMPOTRIVA  

INFECŢIILOR VIRALE 



O AMENINŢARE CRESCÂNDĂ A INFECŢIILOR VIRALE 

Suntem expuşi în mod constant la virusuri în mediul nostru înconjurător. Bolile virale care afectează 
oamenii au variat de la  răceli comune care apar sezonier în diferite părţi ale lumii,  la epidemii precum 
gripa porcină şi aviară până la hepatită şi SIDA. Cu recenta izbucnire a coronavirusului COVID-19, lumea 
se confruntă cu o altă ameninţare care mobilizează eforturile de a găsi un tratament eficient pentru 
aceasta, înainte ca şi mai multe vieţi să fie ameninţate. 

În timp ce discuţiile se învârtesc în jurul găsirii unui medicament antiviral sau a unui vaccin, lumea pare să 
uite că organismul nostru şi resursele sale sunt cele mai eficiente arme împotriva gripei virale sub toate 
formele sale. 

© 2020 Dr. Rath Research Institute 

2020  

Nivel mondial 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2020 

2008 LPAI 
H5N2 gripa 

aviară 

2009 Pdm 
(H1N1)09 
pandemia umană 

2012 HPAI  
H5N2 gripa 

aviară 

2013 H7N9 cazuri umane 

2013 H6N1 
cazuri umane 

Pdm(H1N1)09 
pandemie umană 

China H7N9 
cazuri umane 

China H10N8 
cazuri umane 

HK H9N2 
cazuri umane 

Coronavirus 

Taiwan 

Explozia 
SARS 

2003  

Explozia SARS 



CONECTIVITATEA LA NIVELUL ÎNTREGII LUMI: VIRUSURILE SE 

RĂSPÂNDESC ÎNTRE CONTINENTE ÎN DECURS DE NUMAI CÂTEVA ORE 

De-a lungul anilor, luptele împotriva ciclurilor de epiemii virale au 

fost duse şi cucerite de propriul nostru sistem imunitar. 

Medicamentele farmaceutice şi procedurile medicale nu sunt 

eficiente împotriva virusurilor, deoarece ele pot ajuta doar la 

ameliorarea simptomelor unei boli, dar nu elimină virusurile în sine. 

De aceea, este imperativ să întărim abilitatea naturală a 

organismului nostru de a lupta şi a elimina infecţiile virale. 

Microelementele nutritive sunt elemente esenţiale în susţinerea 

imunităţii noastre şi controlul natural al agenţilor infecţioşi. 
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ACESTE INFORMAŢII ÎŢI POT SALVA VIAŢA 

Virusurile se multiplică în interiorul 
celulelor până când celulele 
explodează eliberând şi mai 
multe virusuri pentru a infecta alte 
celule 

 Ce este un virus 

 Cum infectează virusurile un organism şi cum se 

răspândesc în acesta 

 Instrumentele pe care le foloseşte corpul nostru în 

lupta împotriva infecţiilor 

 Cum foloseşte corpul nostru anumite microelemente 

nutritive în cursul unei infecţii 

 Cum pot controla microelementele nutritive stadiile 

cheie ale infecţiilor virale – suport ştiinţific din partea 

Institutului de Cercetare Dr.Rath 

 Ce poţi face 
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CE ESTE UN VIRUS 

Virusurile sunt mici agenţi infecţioşi care se pot multiplica 

numai atunci când intră în celulele unei gazde (animale, 

plante sau chiar bacterii) 

Ele sunt formaţi din material genetic (ADN sau ARN) 

înconjurat de proteine sau alte componente care le ajută 

să treacă prin membrana celulară şi să intre în celulele 

gazdei. 

Odată ce au intrat într-o celulă, virusurile acaparează 

sistemele biologice ale acesteia pentru a se putea 

multiplica până distrug celula şi se multiplică în corp.  

Sistemul imunitar şi rezervele nutriţionale ale corpului nostru 

sunt angajate în lupta împotriva virusurilor până la capăt. 

Dar dacă virusurile nu sunt oprite, ele pot deteriora 

organele corpului nostru şi deveni letale. 

Virusul gripal 

Coronavirus 

Informaţie genetică 

Diferite proteine 

(ace colorate) 

de care 

virusurile au 

nevoie pentru a 

infecta celulele 

© 2020 Dr. Rath Research Institute 



CUM INFECTEAZĂ VIRUSURILE CORPUL NOSTRU 

Virusurile pot intra în corpul nostru prin nas, gură sau 

întreruperi ale pielii. Odată ce au intrat, ele găsesc o 

celulă pe care să o infecteze. De exemplu, virusurile 

de răceală şi gripă vor ataca celulele care 

căptuşesc tractul respirator sau digestiv. Virusul 

imunodeficienţei umane (HIV) care cauzează SIDA 

atacă celulele T ale sistemului imunitar. 

În majoritatea infecţiilor virale, sistemul nostru imunitar 

luptă şi învinge virusul. 

Antibioticele nu sunt eficiente împotriva virusurilor şi 

majoritatea medicamentelor antivirale ajută doar la 

controlul simptomelor. Microelementele nutritive sunt 

cel mai eficient mod de întărire a imunităţii şi luptă 

împotriva agenţilor patogeni. 
Oboseală 

uşoară 
Tuse & 
răceală 

Insuficienţă 
respiratorie Deces 
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DIFERITE VIRUSURI, ACELAŞI MECANISM DE INFECTARE 

Diferite 

virusuri 

Răspândirea 

infecţiei 

Enzime de 
distrugerea 
colagenului 

Virusurile gripale arată diferit, dar utilizează aceleaşi 

mecanisme de bază pentru a se multiplica în interiorul 

celulelor şi pentru a se răspândi apoi în corp  

(vezi figura). 

Diferenţele dintre proteinele de la suprafaţă, care sunt 

folosite pentru infectarea celulelor gazdă şi evadarea 

din acestea, determină infecţiozitatea la om şi alte 

specii (animale, păsări) şi impactul lor asupra sănătăţii 

organismului afectat. 

Întrucât virusurile gripale au capacitatea de a suferi 

mutaţii sau modificări ale proteinelor de pe suprafaţa 

lor, ele se pot transforma în forme de virusuri care pot 

infecta mult mai uşor şi prezenta un pericol crescut 

pentru om. 
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PROTEINE 
• Acizi graşi alimentari 
• Probiotice 

MICROELEMENTE NUTRITIVE 
• Vitamina A, C, D, E, B6, acid folic 
• Fier (organic) 
• Zinc 
• Seleniu 
• Cupru 

COMPONENTE DIN PLANTE ŞI ALŢI 
COMPUŞI NATURALI 
• Quercetină 
• Lizină 
• EGCG şi altele 

Nutriţia este crucială pentru funcţionarea sănătoasă 

a sistemului imunitar. Malnutriţia şi deficitul de 

microelemente nutritive au fost factorii cu cea mai 

mare contribuţie la o imunitate compromisă. 

Elemente nutritive care susţin 
sistemul imunitar 
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SUBNUTRIŢIE 

NUTRIŢIA ŞI IMUNITATEA SUNT INTERCONECTATE 

BOALĂ 
INFECŢIOASĂ 

Imunitate 

Risc de deces 

Necesităţi  
sporite de  

energie 

Poftă de  
mâncare 
Absorbţia elementelor 
nutritive 
Calorii necesare în lupta 
împotriva infecţiei 



LUPTĂTORII SISTEMULUI IMUNITAR  

CELULELE ALBE ALE SÂNGELUI 

Celulele sistemului imunitar au diferite aspecte şi funcţii distincte în corpul 

nostru. Toate tipurile de celule albe ale sângelui (leucocite) împreună cu 

organele sistemului imunitar răspund în manieră coordonată oricărui tip de 

infecţie. 

  

Celulele albe ale sângelui se formează în măduva osoasă şi ating ţesuturile 

periferice prin intermediul sângelui şi limfei. Producţia tuturor celulelor 

sistemului imunitar utilizează vitamine, minerale şi alte elemente nutritive 

specifice. 

  

Prima linie de apărare împotriva agenţilor patogeni vine din partea tipurilor 

de celule albe cunoscute ca monocite şi macrofage care înglobează şi 

distrug invadatorii străini. 

  

Durata mai mare şi implicarea “memoriei” imunologice sunt răspunsurile 

date de celelalte tipuri de celule albe ale sângelui cunoscute ca “celule T” 

(care sunt maturate în glanda timus) şi “celule B” (care produc anticorpi) 

Monocite 
Macrofage 

Celule T 

Celule B – producţie 
de anticorpi 

Funcţia 
splinei şi a 
timusului 
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Leucocite 



FEBRĂ 

Perioada de 

incubaţie 

Recuperare  Boală  

Niveluri scăzute ale aminoacizilor, fierului şi zincului în sânge 

Retenţia de fosfor şi zinc 

Deficit de magneziu, potasiu, sodiu, zinc şi sulfaţi 

Pierderi de vitamine şi alte elemente  

nutritive prin urină 

Restabilirea echilibrului metabolic 

Începutul 

infecţiei 
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CEREREA DE MICROELEMENTE NUTRITIVE SE SCHIMBĂ  

ÎN DIFERITE STADII ALE INFECTĂRILOR 



MICROELEMENTELE NUTRITIVE POT AFECTA SIMULTAN  

MAI MULTE STADII ALE INFECŢIEI VIRALE 

Virus 

Răspândire

a infecţiei 

Enzime 

Enzime 
care distrug 
colagenul 

Avantajele microelementelor nutritive faţă de un singur medicament 
farmaceutic este că ele afectează multiple stadii ale infecţiei în 
acelaşi timp. Ca atare, ele pot: 

• Ucide agenţii patogeni sau opri multiplicarea lor (vitamina C  
N-acetil cisteină, alte elemente nutritive) 

• Limita răspândirea agenţilor infecţioşi prin întărirea integrităţii 
ţesutului conjunctiv (lizina, vitamina C şi EGCG inhibă enzimele  
de digerare a colagenului şi măresc producţia de colagen) 

• Preveni formarea şi elimina agenţilor patogeni din locurile unde se 
“ascund” precum biofilmul (vitamina C, diferite elemente nutritive) 

• Avea efect sistemic prin îmbunătăţirea eficienţei sistemului imunitar 
(zinc, seleniu, vitaminele A, C, D) 
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Microelementele nutritive sunt esenţiale în lupta  
împotriva infecţiilor în toate cele 3 stadii 



Dr.Rath însuşi, precum şi descoperirile făcute la Institutul de 

Cercetare Dr.Rath condus de Dr. Niedzwiecki au constituit sursa 

unor rezultate ştiinţifice inovative care au fost de ajutor în 

controlul epidemiilor virale anterioare precum gripa umană şi 

gripa aviară. 

Printre alte descoperiri, cercetările noastre documentează cum 

diferite combinaţii de microelemente nutritive sunt instrumentale 

în controlul ciclului de viaţă al unui virus şi a răspândirii acestuia 

în organism, ca şi în creşterea eficienţei sistemului nostru imunitar 

în lupta împotriva infecţiilor virale. 

În următoarele pagini puteţi afla cum afectează virusurile 

organismul şi vedea  câteva exemple din cercetarea noastră 

care documentează modul în care anumite microelemente 

nutritive specifice sunt eficiente în controlarea mecanismelor 

cheie implicate în diferie tipuri de infecţie virală. 
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CERCETĂRILE DR.RATH: ABORDĂRILE NATURALE ÎMPOTRIVA 

AMENINŢĂRII INFECŢIILOR 



CERCETĂTORII NOŞTRI LA LUCRU 
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MICROELEMENTELE NUTRITIVE ÎMPOTRIVA  

VIRUSULUI GRIPEI UMANE 

Virusul gripei umane de tip H1N1 este cea mai comună cauză a 

gripei umane în diferitele sale explozii. Acest virus este de fapt o 

combinaţie de virusuri de la porci, păsări şi om. 

Cifrele din denumirea unui virus identifică diferite tipuri de virusuri  

pe baza proteinelor de la suprafaţa lor: hemaglutinină (H tip 1) şi 

neuraminidază (N tip 1). 

Întrucât nu există un tratament eficient pentru infecţiile gripale,  
am testat efectul microelementelor nutritive asupra diferitelor 

mecanisme implicate în infecţiozitatea şi răspândirea acestui 

virus. Unele rezultate sunt prezentate mai jos. 
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CUM BLOCHEAZĂ MICROELEMENTELE NUTRITIVE INFECŢIILE 

VIRALE ŞI RĂSPÂNDIREA ACESTORA: LA CE NE AŞTEPTĂM 

Virus uses 
neuraminidase  
to enter the cell 

Neuraminidaza şi 
intrarea virusurilor în 
celulă, blocate de 
elemente nutritive 
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Virusurile gripei umane (H1N1) folosesc enzima 

neuraminidază situată pe suprafaţa lor pentru a 

infecta celulele şi apoi a elibera multiple copii din 

celulele gazdă, pentru a se răspândi. 

 

În studiul nostru am testat dacă microelementele 

nutritive pot diminua activitatea acestei enzime în 

celulele umane şi în plus inhiba producţia acesteia. 

 

Dacă microelementele nutritive pot preveni 

activitatea neuraminidazei, ele pot inhiba eficient şi 

abilitatea virusului de a infecta şi vătăma celulele.  

 

Rezultatele cercetărilor noastre confirmă acest 

efect! 

Virusul foloseşte 
neuraminidaza 
pentru a intra în 
celulă 

Fără microelemente 

nutritive 

Cu microelemente 
nutritive 

Celula 
gazdă 

Niciun virus eliberat 

Virusurile 

deteriorează 

celulele şi se 

răspândesc 

Virusul intră în celulă 

şi se multiplică 
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Rezultatele studiului nostru 

documentează că microelementele 

nutritive pot afecta activitatea 

neuraminidazei legată de 

infecţiozitatea virusului. 

 

• Scăderea activităţii neuraminidazei 

cu aproximativ 70% 

 

Inhibarea completă a producţiei de 

neuraminidază în celule 

70% 

mai 

puţin 

Fără elemente 
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Producţia de 
neuraminidază 
ÎNCETEAZĂ 

Fără neuraminidază virusurile de gripă (H1N1) nu pot infecta celulele 

Inhibarea producţiei de neuraminidază 

Linia neagră indică  

prezenţa neuraminidazei 

Cu elemente 
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Concentraţii crescute de elemente  nutritive 

R. Jariwalla et al. Biofactors 2007, 31; 1-15 

Activitate scăzută a neuraminidazei 
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MICROELEMENTELE NUTRITIVE SUPRIMĂ MECANISMUL CHEIE 

IMPLICAT ÎN INFECTAREA VIRUSULUI GRIPEI UMANE (H1N1) 
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MICROELEMENTELE NUTRITIVE INHIBĂ MULTIPLICAREA 

VIUSURILOR DE GRIPĂ ÎN CELULELE INFECTATE 
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Concentraţii crescute de microelemente nutritive 

Studiul nostru a arătat că un amestec 

specific de microelemente nutritive poate 

inhiba multiplicarea virusului gripal uman 

(H1N1) în celulele infectate. 

 

Rezultatele din acest grafic arată că o 

combinaţie specifică de microelemente 

nutritive poate opri multiplicarea virusurilor 

în celule. 

 

Expuse la concentraţii mai mari de  

microelemente nutritive, aceste virusuri nu 

se mai pot multiplica deloc. 

R. Jariwalla et al. Biofactors 2007, 3;417-425 / R.Jariwalla et al. Biofactors 2008, 33;61-75 

Microelementele nutritive pot opri multiplicarea virală în celulele infectate 
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R.Jariwalla et al. Biofactors 2007, 3;417-425  
R.Jariwalla et al. Biofactors 2008, 33;61-75 

SINERGIA ELEMENTELOR NUTRITIVE, MAI EFICIENTĂ ÎN 

SUPRIMAREA INFECŢIOZITĂŢII VIRUSULUI GRIPEI UMANE 
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Concentraţia sinergiei elementelor nutritive în μg/ml  

şi vitamina C în μM 

Vitamina C 

20% scădere 

Sinergia 

elementelor 

nutritive 71% 

scădere 

Studiul nostru documentează că o 

combinaţie sinergică de vitamina C 

cu alte microelemente nutritive este 

mai eficientă decât vitamina C 

utilizată individual, pentru diminuarea 

multiplicării virusurilor gripale umane. 
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APORTUL DE VITAMINA C DIN ALIMENTAŢIE PROTEJEAZĂ PLĂMÂNII 

ÎMPOTRIVA DETERIORĂRII CAUZATE DE VIRUSUL GRIPEI UMANE (H1N1) 

Infecţia în  

condiţiile  

deficitului de 

vitamina C: 

distrugerea 

bronhiolelor 

Infecţia în  

condiţiile 

suplimentării  

cu vitamina C: 

ţesutul pulmonar 

este protejat 

Plămân 

sănătos, 

neinfectat,  

de la şoarece 

sălbatic 

Rezultatele acestui studiu confirmă rolul crucial al vitaminei C în protejarea ţesutului 

pulmonar împotriva deteriorării de către virusul gripei umane, care afectează în 

principal tractul respirator.  

Acest studiu a fost desfăşurat folosind un anumit tip de şoareci care, ca şi oamenii, 

nu sunt capabili să producă vitamina C în organismul lor. Atât şoarecii cu deficit de 

vitamina C cât şi cei care au primit suplimentare prin alimentaţie au fost infectaţi 

cu virusul gripei umane (H1N1) după care le-a fost evaluat ţesutul pulmonar.  

A. Rezultatele arată că şoarecii care au primit alimentaţie lipsită de vitamina C şi 

au fost infectaţi cu virusul gripei umane au experimentat distrugeri semnificative 

ale plămânilor  

B. Şoarecii infectaţi cu aceeaşi doză de virusuri gripale dar care au primit vitamina 

C în alimentaţie au avut structura pulmonară protejată. Structura plămânilor lor 

semăna cu cea a plămânilor sănătoşi a şoarecilor care produceau vitamina C 

în organism şi care nu au fost expuşi la acest virus (compară cu C) 

A 

B 

C 
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Vitamina C este crucială în protejarea ţesutului pulmonar împotriva 

distrugerii de către virusuri 



MICROELEMENTELE NUTRITIVE ÎMPOTRIVA  

VIRUSULUI GRIPEI AVIARE (H5N1) 

Gripa aviară este o infecţie a păsărilor cauzată 

de virusul gripal.  

Virusurile H5N1 încasează un tribut mare asupra 

industriei aviare, ceea ce are un impact direct 

sau indirect asupra bunăstării economice şi 

sociale în multe ţări.  

În trecut, şi acum şi astăzi, acestea prezintă o 

ameninţare şi pentru oameni. 

© 2020 Dr. Rath Research Institute 



VIRUSUL GRIPEI AVIARE (H5N1)RESPONSABIL DE  

EPIDEMII UMANE ANTERIOARE 

Infectarea oamenilor cu virusul gripei aviare H5N1 poate cauza o 

boală gravă care necesită spitalizare. Asta include şi dezvoltarea 

unei forme severe de pneumonie care poate duce la insuficienţa 

mai multor organe. În timp ce până la 50% dintre oamenii infectaţi 

cu gripă aviară pot muri din cauza infecţiei, cifrele reale variază mult 

în funcţie de tulpina virusului şi de starea de sănătate şi vârsta 

pacienţilor. 

În majoritatea cazurilor simptomele variază şi între cele de gripă 

“obişnuită” până la infecţii ale ochilor şi pneumonie. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă medicamentul 

antiviral oseltamivir (Tamiflu) şi altele pentru tratamentul şi prevenirea 

gripei aviare alături de îngrijire de susţinere. 

Din păcate, în ciuda faptului că rolul lor în infecţiile virale este 

indubitabil, recomandările oficiale nu includ administrarea de 

microelemente nutritive. 
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MICROELEMENTELE NUTRITIVE SUNT MAI EFICIENTE DECÂT MEDICAMENTELE 

ANTIVIRALE ÎN PROTEJAREA CELULELOR UMANE ÎMPOTRIVA VIRUSULUI 

GRIPEI AVIARE (H5N1) 

Am comparat eficienţa microelementelor nutritive şi a 

medicamentelor antivirale (Tamiflu şi Amantadine) în 

protejarea celulelor împotriva deteriorării cauzate de virusul 

gripei aviare (H5N1). Celulele au fost infectate cu virusul şi  

2 ore mai târziu au fost tratate cu microelemente nutritive şi 

două medicamente antivirale. Celulele care au supravieţuit 

au fost numărate după 3 zile de la infectarea cu virusul. 

Studiul nostru a arătat că în celulele deja infectate: 

Sinergia microelementelor nutritive protejează aproximativ 

90% dintre celule împotriva deteriorării şi morţii 

Doar 50% dintre celule au supravieţuit infecţiei în prezenţa 

Tamiflu 

Medicamentul antiviral Amantadine nu a protejat celulele 

împotriva virusului iar supravieţuirea celulelor a fost aceeaşi 

ca şi total fără tratament (doar 20% dintre celulele infectate 

au supravieţuit) 
Deryabin PG et al., Biofactors (2008) 33; 85-97 
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Doar  
infecţie 

Cu 
microelemente 

nutritive 

Cu  
Tamiflu 

Cu  
Amantadine 



EXTINDEREA EFICIENŢEI MICROELEMENTELOR NUTRITIVE ÎN 

CONTROLUL NATURAL AL ALTOR INFECŢII VIRALE 

 Deşi gripa aviară de tip H9N2 este o boală care afectează păsările la nivel global, transmiterea  

ei la nivel uman a fost cunoscută din 1998 şi a fost raportată cel mai recent în 2019. 

 Întrucât virusurile folosesc mecanisme celulare comune pentru a se răspândi, ne-am extins 

evaluarea efectelor microelementelor nutritive în controlul infecţiilor virale cu H9N2 care 

reprezintă un mare tribut economic pentru industria aviară. Această informaţie este importantă, 

deoarece transmiterea H9N2 la om este potenţial periculoasă. 

 Rezultatele studiilor noastre in vitro şi in vivo confirmă eficienţa antivirală a sinergiei 

microelementelor nutritive în scăderea infecţiozităţii virusului H9N2 şi demonstrează protecţia 

semnificativă a plămânilor şi intestinelor, organele atacate de virus. 

 În plus, aceste microelemente nutritive au fost eficiente în reducerea efectelor patologice ale 

infecţiilor bacteriene secundare cu E.coli la păsări care fuseseră deja infectate cu virusul gripal. 

Microelementele nutritive au ajutat la diminuarea deteriorării ţesuturilor, diareei, inflamaţiei şi altor 

patologii cauzate de infecţii virale şi bacteriene concomitente. 

E. Barbour et al. Veterinaria Italiana 45; 317-322 (2009), 
E. Barbour et  l., Int J Appl Res Vet Med, 7; 43-49 (2009) © 2020 Dr. Rath Research Institute 



MICROELEMENTELE NUTRITIVE PROTEJEAZĂ DIFERITE 

ORGANE DE INFECŢIA CU VIRUSUL GRIPEI AVIARE 

Cu elemente 

nutritive 

Procentul de păsări cu 

leziuni legate de infecţie 

Fără elemente 

nutritive 

Trahee 

Intestine  0% 

0% 47% 

23% 

Organe afectate 

de virusul H9N2 

E. Barbour et al. Veterinaria Italiana 43; 43-54 (2007) 

Studiul desfăşurat pe păsări (găini) 

atacate de virusul H9N2 au arătat că 

aportul de microelemente nutritive la 

păsările infectate a cauzat o reducere 

semnificativă a diferitelor efecte 

patologice precum absenţa iritaţiilor şi 

leziunilor pe trahee şi intestine, comparativ 

cu păsările care au primit alimentaţie de 

control. 

 

Aceste beneficii asupra sănătăţii au fost 

asociate cu o reducere semnificativă a 

infecţiozităţii virale. 

© 2020 Dr. Rath Research Institute 

Sinergia microelementelor nutritive a protejat păsările împotriva virusului gripal ! 



Fără 

microelemente 

nutritive 

Cu 

microelemente 

nutritive 

Un alt studiu desfăşurat pe păsări (găini) atacate de 

virusul H9N2 a confirmat încă o dată beneficiile asupra 

sănătăţii ale unui aport alimentar de microelemente 

sinergice la păsările infectate. Animalele care au 

primit microelemente nutritive au avut căile aeriene 

din trahee eliberate de mucus, o mai mare înglobare 

a particulelor virale de către celulele albe ale sângelui 

(fagocitoză) şi distrugere enzimatică a virusului. 

În plus, atât păsările infectate cât şi cele neinfectate 

care au primit microelemente nutritive au avut o mai 

bună creştere în greutate comparativ cu cele hrănite 

cu alimentaţia de control. 

 
E. Barbour et  l., Int J Appl Res Vet Med, 5; 1-15 (2007) © 2020 Dr. Rath Research Institute 

ELEMENTELE NUTRITIVE SUSŢIN SISTEMUL IMUNITAR ÎN VEDEREA 

ELIMINĂRII VIRUSULUI GRIPEI AVIARE DINTR-UN ŢESUT 

Mai puţine puncte roşii au indică faptul că celulele albe ale  

sângelui sunt mai eficiente în eliminarea virusurilor în ţesuturi. 



SĂNĂTATEA ÎN MÂINILE VOASTRE 

Ştiinţa confirmă clar multiple beneficii 

asupra sănătăţii date de vitamina C, 

aminoacidul lizină, ceaiul verde şi alte 

microelemente nutritive, în special 

combinate sinergic, în controlul natural 

al diferitelor aspecte ale infecţiilor virale. 

Profitaţi de această informaţie! 

© 2020 Dr. Rath Research Institute 


