






































Fiţi pregătiţi să vă doriţi ce e mai 
bun pentru voi şi pentru familia 

voastră! 
Faceţi cunoştinţă cu descoperiri 
ştiinţifice care schimbă istoria 

umană! 

MEGAMINMEGAMIN



SĂNĂTATESĂNĂTATE



MÂNCAREA APA

AERUL MEDIUL

SUN

Pământ sărăcit
Ploi acide

Erbicide
Pesticide

GMO

Clor 
Duritate 
Substanţe organice
Impurităţi anorganice

Smog
Sulf
Poluare industrială

Mediu poluat
Administrarea 

necorespunzătoare 
a deşeurilor

Găuri în stratul de 
ozon

Emisii de raze UV

SOARELE



ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂŢII

PREVENTIVĂ
Îngrijirea sănătăţii în scopul 
împiedicării bolilor (la nivel 
individual)

CURATIVĂ
Vindecare organizată 

(instituţii medicale – doctori) 



ÎNGRIJIREA PREVENTIVĂ
“Mai bine să împiedici o boală să 

apară, decât să o vindeci”



ÎNGRIJIREA PREVENTIVĂ

  Mai simplă

  Mai eficientă

  Mai ieftină

  Mai sănătoasă

“Mai bine să împiedici o boală să apară, decât să o vindeci”



FACTORI DE 
RISC
Stres

Alcool 

Fumat

Radiaţii UV

Medicamente

Stres oxidativ

Moştenire genetică



MECANISMELE DE APĂRARE
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CUM SĂ NE PROTEJĂM?
“Mai bine să împiedicăm o boală să apară, decât să o 

vindecăm”
Substanţe pentru detoxifiere (absorbanţi)

Antioxidanţi (anticorozive)

Imunomodulatori

Regeneratoare (la nivel celular)

Bioregulatori (biocorectori)



SCOPUL PROTECŢIEI?
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CUM SĂ NE PROTEJĂM?
“Mai bine să împiedicăm o boală să apară, decât să o 

vindecăm”
Substanţe pentru detoxifiere 

(absorbanţi)

Antioxidanţi (anticorozive)

Imunomodulatori

Regeneratoare (la nivel celular)

Bioregulatori (biocorectori)

M E G A M I N



CE ESTE MEGAMIN?
Megamin este, în esenţă, mineralul natural ZEOLIT, 

un mineral de rocă vulcanică,
recunoscut pentru proprietăţile sale în ceea ce priveşte 

transferul ionic;
are o structură microporoasă şi calităţi foarte bune de 

absorbţie selectivă, ceea ce îl face să servească la 
eliminarea metalelor grele şi a toxinelor.



TEHNOLOGIA TMA
Nanotehnologia TMA (Activare Tribo Mecanică) se bazează 

pe o procedură de dezintegrare a particulelor mari prin 
accelerare centrifugală, frecare şi ciocnire controlată 
între particulele materialului care este supus prelucrării. 
Prin aplicarea nanotehnologiei TMA cu minerale, materialele:

1. Dobândesc noi caracteristici
fizice 

2. Îşi măresc suprafaţa activă
3. Îşi măresc capacitatea

de absorbţie, de transfer
de ioni,de donare de electroni

Putem vorbi de o transformare semnificativă a stării energetice a materialului 
supus procedurilor de prelucrare tehnologică cu nanotehnologie ATM.



ACTIVATORUL TRIBO-MECANIC

APARATUL TMA 40.000 rotaţii/min



TIHOMIR LELAS
Idejni tvorac megamin 
projekta

Chief scientific officer
Institut for nanotechnology 
and nanomedicine
Berlin, Germany

Član Europske Akademije 
za interdisciplinarnu 
medicinu

Izumitelj i vlasnik 
3 europska patenta 
bazirana na 
tribomehaničkoj aktivaciji



     Toate produsele Megamin sunt caracterizate de 
următoarele efecte:

Absorbţia toxinelor pe toată
suprafaţa pielii şi/sau a
organelor interne
Absorbţia şi neutralizarea
radicalilor liberi
Susţinerea energetică a 
organismului, prin îmbunătăţirea stării energetice
la nivel celular, prin donarea de electroni şi
prin modificarea sarcinii electrostatice a membranei celulare

Influenţă pozitivă asupra dezvoltării şi activării limfocitelor şi,
interleukinei, care duce la echilibrarea sistemului imunitar

MEGAMIN



Prin întrebuinţarea regulată a Megamin-ului:

  Vă curăţaţi organismul
de toxine
Eliminaţi stresul
oxidativ

  Stăpâniţi oboseala şi
proasta dispoziţie

Obţineţi o imunitate
     optimă

MEGAMIN



Cea mai bună protecţie naturală!
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A publicat 20 de lucrări ştiinţifice internaţionale de 
răsunet. În ultimii 8 ani se ocupă de produsele 
naturale, mai ales de TMAZ.

Specialist în 
medicină internă
Internist nefrolog

Dr. SLAVKO 
IVKOVIĆ



Membru al Academiei 
Europene pentru 

Medicină 
Interdisciplinară

Vicepreşedinte al 
Institutului pentru 

Nanomedicină  
“Klinomed”

din Berlin

Membru al consiliului 
ştiinţific internaţional al 

Academiei Europene 
pentru Medicină 
Interdisciplinară



Specialist în 
medicină internă
Internist nefrolog

Dr. SLAVKO 
IVKOVIĆ

Paris, 2002
Congresul mondial pe tema radicalilor liberi şi a stresului 
oxidativ: “TMAZ – noul antioxidant”

San Antonio, SUA, 2002
Congresul american pe tema stresului oxidativ:
“Stresul oxidativ în bolile maligne şi efectul TMAZ”



Specialist în 
medicină internă
Internist nefrolog

Dr. SLAVKO 
IVKOVIĆ

Seatle, SUA, 2003
Congresul american pe tema stresului oxidativ
“Stresul oxidativ în diabet”

Anahem, California, SUA, 2005
Congresul mondial de nanotehnologie şi aplicaţii ale 
nanotehnologiei în medicină:
“Efectul TMAZ asupra căilor de transmitere a 
semnalului de moarte programată a celulelor”



Specialist în 
medicină internă
Internist nefrolog

Dr. SLAVKO 
IVKOVIĆ

Advensise in therapy 
Principalul Jurnal american de medicină pentru articole de 
specialitate:
“Studiu despre efectele Klinoptilolit-ului – Megamin-
ului asupra sistemului imunitar”

Autor al volumului publicat în Germania:
“Stresul oxidativ – factorul de risc numărul 1 pentru 
sănătate”



INSTITUTUL PENTRU NANOMEDICINĂ “KLINOMED” DIN BERLIN
&

FUNDAŢIA PENTRU PROTEJAREA AFRICII DE SIDA
Preşedinta Fundaţiei: Aişa Gadafi

Tripolis, 2006



Ministrul libian al
sănătăţii Dr. Slavko Ivković





Prof. dr. med. sc.

Karl Hecth
Berlin

•  Prof. de neurofiziologie

•  Prof. de fiziologie patologică 
experimentală şi clinică la 
clinica “Charite”

(Universitatea Humboldt, 
Berlin)

Prof. dr. med. sc.

Karl Hecth

Autor al volumului 
“Mineralele naturale – 
regulatori ai sănătăţii”



“Acum lucrez la o carte, în care voi face 
cunoscute rezultatele cercetărilor mele pe 
Megamin, astfel încât constatările mele să fie la 
dispoziţia tuturor!”

“Am început să mă ocup de zeolit încă de acum 
20 de ani. Pe vremea aceea, ruşii dădeau zeolit 
locuitorilor de la Cernobîl, după avaria de la 
centrala nucleară.”
“Studiez Megamin de 6 ani – şi pot să spun că aici 
este vorba de un mecanism care acţionează în 
scopul menţinerii sănătăţii şi pentru vindecarea 
multor boli.”

“Iau Megamin personal, aşa că mă simt tânăr, chiar şi la 82 de ani. 
Lucrez zilnic între 12 şi 14 ore – lucru pe care pot să îl confirme toţi valoroşii mei 
colaboratori. Am o memorie excelentă, iar părul meu alb devine din ce în ce mai închis 
la culoare. 
Asta nici nu mă miră, pentru că, se ştie, silicaţii se foloseau pentru întinerire încă de e 
vremea vechilor egipteni.”

“Cercetez în special TMAZ (Zeolitul cu activare 
tribo-mecanică), substanţa activă din Megamin, ca 
mijloc de bază pentru abordarea multor boli cronice 
şi carcinoame. Ce este mai important – siliciul din 
Megamin ajută la întreţinerea funcţiilor vitale ale 
celulelor şi este folositor mai ales pentru 
menţinerea sănătăţii întregului organism.”

Prof. dr. med. sc. Karl Hecht

Prof. dr. med. sc.

Karl Hecth













1. NANO PARTICULĂ DE 
ZEOLIT

Zeolit cu suprafaţa specifică mărită de 3x
(capacitate de absorbţie mărită)

2. ACTIVAREA ZEOLITULUI
Zeolit cu sarcină electronică

..\..\VIDEO\_BumStop.avi

ZEOLIT + 
TEHNOLOGIA ATM







MEGAMIN 
ORAL

Protecţie revoluţionară din interior!



MEGAMIN 
CAPSULE

90 capsule
de 500 mg

Megamin TMA este un antioxidant 
puternic, care acţionează pe cale 
enzmatică şi reuşeşte foarte bine să 
îndepărteze radicalii liberi şi toxinele 
din organism. Substanţa de bază din 
acest produs, un mineral vulcanic natural, 
are calităţi dovedite în detoxifierea
organismului şi reglarea nivelului pH-ului 
în sânge. 

Megamin acţionează prin super-oxid-
dismutază (SOD) – enzima care răspunde 
de neutralizarea radicalilor liberi.

Substanţa de bază din Megamin se 
foloseşte ca produs medical în UE, în 
scopul îndepărtării metalelor grele şi a 
amoniacului din organism. De asemenea, 
este important să menţionăm şi acţiunea 
produsului Megamin ca şi 
imunostimulator, ceea ce îl recomandă în 
special persoanelor cu imunitate scăzută.



MEGAMIN 
CAPSULE

90 capsule
de 500 mg

Se recomandă:
 Pentru imunitate scăzută
 Ca tratament ajutător în chimioterapie
Pentru detoxifierea organismului
Pentru reglarea nivelului pH în sânge
La prevenirea radicalilor liberi reactivi
În cazul bolilor mai grave (de natură 

canceroasă, virală etc.)

Mod de întrebuinţare:
Se iau 1-2 capsule de 3 (trei) ori pe zi, 
înainte de masă.



MEGAMIN  
SKIN

Protecţie revoluţionară 
din exterior!



MEGAMIN 
Skin powder

POSIP ZA KOŽU 
60 grama

Megamin pudră pentru piele
Are o acţiune dovedită antioxidativă, de detoxifiere 
şi de stimulare imunitară asupra pielii. 
Nano-particulele ajung rapid în contact cu epiderma 
şi ajută la regenerarea accelerată a celulelor.

Armata americană foloseşte deja de mult timp pudra de zeolit în 
primul ajutor, pentru închiderea rapidă a rănilor. Pudra noastră 
de zeolit are o acţiune de 10 ori mai puternică, datorită 
tehnologiei speciale patentate.
În Uniunea Europeană, Megamin pudră pentru piele este deja 
înregistrat ca preparat medical – şi este deja, în mare parte, 
acceptat ca atare.

Megamin pudră pentru piele se recomandă la:
răni, arsuri, pentru închiderea rapidă a rănilor, ca 
dezinfectant datorită acţiunii sale bacteriostatice, ca 
detoxifiant datorită proprietăţilor sale de absorbţie, 
la îndepărtarea mirosurilor neplăcute, ca ajutor în 
tratamentul de bază al unor diferite afecţiuni ale 
pielii.
Cuprins: Zeolit micronizat fin şi activat (klinoptiloit)

Modul de aplicare: se aplică pudra pe piele de 2 ori pe zi, 
ca supliment în tratamentul de bază al diferitelor afecţiuni ale 
pielii.



PROTECŢIE REVOLUŢIONARĂ PENTRU PLANTE



CALCIT brut

Calcitul este o rocă de sedimentare de origine marină, generată 
de pietrificarea stratificată a algelor şi a diatomeelor.

Formula chimică a calcitului este CaCO3;  
conţine 56% CaO   şi 44% CO2



Tehnologia TMA
TMA – activare tribo-mecanică

Tehnologia TMA se foloseşte la producerea MEGAGREEN

Instalaţia TMA mărunţeşte particulele de calcit la 
dimensiunea unor nano-particule; astfel, acestea devin mai 
uşor de folosit şi mai active la nivel biologic.



Fiziologia şi anatomia frunzei
Cloroplastele şi clorofilaAsimilarea



Cum acţionează Megagreen asupra plantei

Chaque feuille devient une serre
CaCO3 (0,1µm)

CO2 CaO

Cu, Zn, MgO

Površina 
lista

Megagreen raspršen na 
površinu lista

Megagreen preko Rubisco-a povećava 
fotosintetsku aktivnost

MEGAGREEN dă plantei compuşii necesari, prin descompunerea 
în CO2 şi CaO, 

iar astfel, plantele îşi măresc vitalitatea.



EFECTELE MEGAGREEN
Creşterea semnificativă a materiei uscate şi a masei totale a fructelor

 Scăderea nevoii de apă, în funcţie de cultură, chiar şi până   la 70%
 Scurtarea perioadei vegetative cu până la 30%
Îmbunătăţirea proprietăţilor organoleptice
 Produsul se poate păstra pe o perioadă mai îndelungată
Prevenirea atacurilor insectelor şi bolilor 

 Măreşte intensitatea culorii, a clorofilei şi a celorlalţi pigmenţi
 Scade sau elimină complet nevoia de pesticide



EFECTELE MEGAGREEN






