
 

Humik ve fulvik asitler, hayatın içinde birçok yerde karşımıza çıkması nedeniyle ‘çok yönlü’ organik 

maddelerdir. Humik maddeler tabiatta canlı ve cansız maddeler arasında bağ sağlamaktadır. Humik maddeler 

Allah (c.c.) tarafından canlı ve cansız maddeler arasındaki boşluğa köprü olması bakımından yaratılmıştır. Ayrıca, 

humik maddeler faydalı olarak etkileme ve canlı organizmalara hayatlarının değişik kademelerinde rehberlik etme 

kabiliyetine sahiptirler. Suda yeteri kadar humik madde çözündüğü zaman su yeni bir yapıya geçerek molekül 

olarak yeniden yapılandırılmış olmaktadır. Özellikle, humik asitler, suyu tıbben de ispatlanmış olan değerli 

piramit şekilli moleküller haline (tetrahedron) döndürmektedir. Maalesef, halen bilim ve tıbbi çevrelerde bu 

maddeler yeteri kadar iyi bilinmemektedir. Kimyacılar, bu maddeleri yeterli düzeyde sentezlememişler ve köklü 

biçimde açıkça tanımlamamışlardır. Bunun nedeni nedir? Bunun sebebi humik maddelerin oldukça küçük 

boyutta, karmakarışık yapıda, doğal olarak oluşan ve suda çözünebilen yeryüzündeki ender maddelerden 

olmasıdır! Humik maddeler küçük miktarlarda suyun moleküler yapısına dönüşmektedir. Bu dönüşüm esnasında 

yoğunlaşarak oldukça aktif hale geçmekte ve nüfuz edebilir hale gelmektedir. Ayrıca, suya çözünme ve nakletme 

vazifelerinde besinleri hücrelere taşıyarak ve atık maddeleri uzaklaştırarak yardımcı olmaktadır. Ağır metalleri, 

yabancı maddeleri ve toksinleri nötralize ederek de yardımcı olmaktadır. Bu sıradışı özelliklerinin neticesi olarak, 

bazı bilim adamları homeopatik (bir hastalığın yol açtığı hastalık belirtilerinin, aynı belirtileri sağlam bir 

insanda ortaya çıkarabilecek ilaçların çok düşük dozlarda verilmesiyle ortadan kaldırılabileceği ilkesine dayanan 

tedavi yöntemi) çarelerde etkisini arttırmak için humik asitlerin bulunmasına inanmaktadır. Bilim adamları humik 

maddelerin canlı organizmaların geçmişteki yapılarından gelen DNA’larının küçük parçacıklarından daha farklı 

bir şey olmadığını keşfetmişlerdir. Diğer bir deyişle, humik maddeler hayata anlam, enerji, sağlık ve dünya ile 

onun içinde yaşayan canlı türlerine yenilik vermesi bakımından ‘tabiatın sütü’dür. Bu ‘süt’ sağlık ve tıp 

tarihindeki en önemli buluşlardan biri olmaktadır. 

 

Tarımın mevcut yapısı, organik tarımın yaygın olmamasından dolayı, toprakların ve sağlığın zarar görmesine 

neden olmakta ve sonuçta da insanlığın ölümünü getirmektedir. Mineral maddeler takviye edildiği zaman bile 

birçok organik gübre ürünleri sadece kısa süreli biyolojik açıdan elverişlidirler. Neticede, vücudumuz bu 

mineralleri uygun biçimde alamamaktadır. İşte bu noktada, humik maddeler insan vücudunun ihtiyaç duyduğu 

mineral maddelerin alımını sağlamaktadır. Teknik olarak anlatmak gerekirse, humik ve fulvik asitler iyon 

değiştirici gibi  metal bağlayan negatif yüklü moleküller içermektedir.  Bu moleküller, küçük atom kütleli metal 

iyonlarını bırakırken daha ağır olan metalleri bağlamaktadır. Bu şu anlama gelmektedir: Humik maddeler mineral 

ve iz element alımını vücudumuzda dengeleyerek ve herhangi bir zehirleyici etki yapmayarak desteklemektedir. 

Mineraller humik maddelerle suda temas hale geçtiğinde doğal olarak iyonik formda çözülmektedirler. Bu 

mineraller tam anlamı ile humik maddelerin bir parçası olmaktadır. Bir kez mineraller humik maddeler içinde 

çözünürse biyolojik olarak aktiftirler, elverişlidirler ve organiktirler. 

 

Humik asitler hayatımızda düzenli olarak tüketildiği zaman ilk neticeler arasında enerjinin artması ve buna bağlı 

olarak da moralin yükselmesi gözlenecektir. Diğer etkileri ise iştahın azalmasını, derin ve yüksek kaliteli uykuyu, 

ağrıların ve eklem veya fiziksel yaralanmaların azalmasını içermektedir. Ciddi bir yozlaşma ortamında yaşayan 

herhangi bir canlı için bu bir iyileşme krizi olabilir! Bu durumda vücut önemli bir temizlenme konumuna 

girecektir. Bağırsaklar, böbrekler, deri, akciğer, karaciğer gibi organlar hepsi yavaş yavaş olumlu etkilenecektir. 

Diğer bir deyişle, vücut toplanmış olan ağır metal, parazit, fungi gibi zehirli maddelerin bertarafını 

gerçekleştirecektir.   

 

Yaşlandıkça vücudun kimyasal dengesinin birçok yönü dengesizleşmektedir. Humik maddeler vücuttaki bu 

kimyasal dengeyi homeostaz (organizmada normal şartların devamlılığı) sağlayarak korumaktadır. Bu da humik 

maddeleri süper bir anti-aging (yaşlanmayı önleyen) ve gençlik iksiri yapmaktadır. 

 

Humik maddeler insanlar için bilinen en ince elektrolittir. Bu elektrolitlerin hayatın tüm aşamalarında canlılığı 

onarma kabiliyeti vardır. Elektrolit potansiyelimiz kaybolduğu zaman enerjimizi ve sağlığımızı geri getirir. 

Esasında bu elektrolit kaybı neden yaşlandığımızın ana nedenidir. Fakat, humik maddeler hem elektron alıcı hem 

de verici olduklarından elektrokimyasal dengeyi sağlamaktadır. Humik maddeler diğer anti-aging ürünlere takviye 

olarak kullanılmakta ve onların etkilerini de arttırmaktadır. Ayrıca, humik maddeler yaşlanmanın yan etkilerini ve 

belirtilerini tedavi etmekte veya geciktirmektedir. Humik maddelerin en heyecan verici özelliklerinden biri de 

bağışıklık sistemini oldukça güçlendirmesi, düzenlemesi ve çok yaygın alanda etkilemesidir. Bunların yanı sıra 

humik maddelerin (humik ve fulvik asitlerin) insan sağlığına etkileri aşağıda görülmektedir: 

 

 Lenfosit (kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi) 
üreterek timüs bezinin hareketini uyarır. 

 Makrofaj ve T-hücrelerinin üretimini aktive eder. 

 Granülositleri (nötrofil, bazofil ve eozinofil gibi özel granülleri ihtiva eden kan hücresi) uyarır. 
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 İnterferon-gamma, alfa ve beta içeren sitokin (hayvan ve bitki hücrelerince üretilen, hücrelerin birbirleriyle 

iletişimini sağlayan protein ve peptidlerin bir grubu) üretimin tetikler. 

 Tümör Nekroz Faktörü (TNF-alfa) üretimini uyarır. 

 İnsan sağlığına zararlı serbest uçları yakalayıcı olarak hareket eder. 

 Hayati önem taşıyan elektrolitleri sağlar. 

 Besin elementleri elde etmeye ve taşımaya yardımcı olur. 

 İnsan vücudundaki enzim reaksiyonlarını katalize eder. 

 Sindirimi arttırır. 

 Metabolizmayı uyarır. 

 Gerekli temel ve iz elementleri bağlar, onları organik hale getirir. 

 Ağır metalleri ve atık maddeleri bağlayıp vücuttan atılmasını sağlar. 

 Yüksek kan basıncını düşürür. 

 Vitamin ve mineral takviyelerinin gücünü arttırır. 

 Şifalı otların, çayların ve tentürlerin etkilerini çoğaltır. 

 

 Üst gastrointestinal (mide-bağırsak) hastalığı 

 Kansızlık 

 Eklemde kireçlenme (artrit) 

 Astım 

 Kanser 

 Kronik bronşit 

 Kronik yorgunluk sendromu 

 Kolon enfeksiyonu 

 Bunama 

 Yüksek şeker 

 Hazmetme problemleri 

 Büyümüş dalak 

 Sara hastalığı 

 Göz bozuklukları 

 Safra taşı 

 İdrar yolu problemleri 

 Kan kaybı 

 HSV-1 ve HSV-2 

 Hemorrhages 

 Hormon kontrolü ve bağışıklık sistemi düzenlenmesi 

 Grip 

 Sarılık 

 Keratit (kornea iltihabı) 

 Hemoroit 

 Sinir sistemi bozuklukları 

 Sağırlık ve dilsizlik 

 Aklî gerileme ve inme 

 Solunum yetmezliği 

 HIV  

 Mide ülseri  

 İdrar yolu virüsleri 

 Tüberküloz 

 Tiroit dengesizlikleri 

 Kanser 

 

 Humik asitler vücutta yüzeysel olarak uygulandığında problemleri bertaraf etmektedir: 

 

 Açık yara ve deri ülserini tedavi eder. 

 Yanıkları en az ağrı ve izle iyileştirir. 

 Deri yanıkları sebebi ile oluşan renksizliği bertaraf eder. 

 Anti-mikrobiyal ve fungusit olarak işlem görür. 

 İsilik, kaşıntı ve deri tahrişlerini tedavi eder. 

 Kesik ve aşınmaların iyileşmesine yardımcı olur. 

 Böcek ve örümcek ısırıklarının iyileşmesini sağlar. 

 Zehirli sarmaşık ve zehirli meşeyi nötrlemeye yardımcı olur. 


