


























CO TO JE BÍLÉ MUMIO ZNÁMÉ 
JAKO KAMENNÝ OLEJ?

Ve starověku bylo díky lovcům, kteří si všímali zvířat olizujících kameny
pokryté béžovým povlakem, objeveno «bílé mumio». Lidé této látce okamžitě
připisovali magickou sílu a nazvali ji elixírem nesmrtelnosti. Postupem času
však byly nalezeny vědecké důkazy o léčebném účinku tohoto přírodního
produktu.

Dnes je lépe známý jako «kamenný olej» nebo «kamenné slzy».

Bílé mumio je přírodní doplněk stravy, který má nakyslou příchuť, hlavní barva
je bílá, ale může být také v různých odstínech, jako je béžová, hnědá, červená
a zelená. Barva je ovlivněna procentem různých minerálů, které jsou obsaženy
ve složení.
Název «kamenný olej» nemá nic společného se vzhledem tohoto lidového léku.
Může být ve formě prášku, minerálních destiček nebo oblázků, které se liší
barvou.



JAK SE TVOŘÍ A ZÍSKÁVÁ
Látka «pramení» na povrch hornin ve štěrbinách a na jiných dobře větraných
místech, kde se hromadí. Je seškrabána a odeslána k opracování. Až do této
chvíle je to manuální práce, velmi nebezpečná a těžká.

Nahromaděné ztuhlé kapky procházejí důkladným čištěním, při kterém jsou
odděleny od částic kamenů, vápence a dalších minerálů.

Historický odkaz

Hledání «bílého mumia», jak se mu často říká, probíhá v horách střední
Asie, v Tibetu, na pohoří Altaj a na Sibiři.

V některých zemích je bílé mumio známo již od předkřesťanské éry (například
staří Egypťané používali illyrskou pryskyřici už před 4 tisíci lety) a altajský
kamenný olej se dostal do evropské části Ruska díky snahám Petra I. (díky
jeho úsilí získala tato část ruské říše status evropské země). Od roku 1777 
se bílé mumio prodává v lékárnách v Petrohradě.

Tibetští lámové úspěšně používali kamenný olej na onemocnění žaludku 
a podle kánonu čínské mytologie je kamenný olej považován za potravu pro
nesmrtelné.



Z ČEHO SE SKLÁDÁ?
Někteří si mohou plést bílé mumio (kamenný olej) a obyčejné mumio,
vzhledem k podobnosti procesu jejich extrakce je však účinek, který mají na
tělo a jejich složení, odlišný. 

Na rozdíl od obvyklého mumia, které se skládá
částečně z organické hmoty, je kamenný olej minerálním komplexem, ve
kterém je více než 40 doprovodných mikroelementů, ale zajímavým faktem je,
že se mohou měnit a záleží to na některých faktorech, jako je poloha a věk
horniny, ze které je tento minerál seškrábán.

Složení horninového oleje je výsledkem přirozeného loužení horniny. Díky
vysoké koncentraci souvisejících látek jsou chybějící složky v organismu
aktivně doplňovány.

Kamenný olej je tvořen z biominerálů přírodního původu, má jedinečné
vlastnosti, které tradiční léčitelé používají již několik tisíc let.



LÉČIVÉ ÚČINKY
Kamenný olej má významné biostimulační vlastnosti. Pod jeho vlivem se
aktivují metabolické procesy, zvyšuje se počet červených krvinek a zvyšuje se
obsah hemoglobinu v krvi. Mechanismus účinku je vysvětlen skutečností, že
minerální složení se aktivně podílí na metabolismu vody, solí, sacharidů,
bílkovin a lipidů v těle, má pozitivní vliv na procesy důležité pro život.

� Má významné antimikrobiální účinky.
• Urychluje regeneraci v případě poškození tkáně jakékoli povahy.
• Působí jako imunomodulátor, zvyšuje obranyschopnost těla, snižuje
   alergické reakce.
� Má antivirové a protizánětlivé účinky.
� Má omlazující účinek.
• Používá se jako antispazmodikum a choleretikum.
• Používá se jako analgetikum.

Bílé mumio (kamenný olej) je jedinečnou přísadou v naší produktové řadě.
Kromě toho se do něj přidávají výtažky z altajských bylin, které jsou
všeobecně známé svými pozitivními vlastnostmi.
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