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CZy WARTO MIEĆ MIEDź?

Przygotował:	Dominik	Michalski

oczywiście, że warto. miedź JeSt bardzo niePozorna.  
niewiele oSób zwraca nią dziś uwagę. to błąd,  

bo JeSt cennym SoJuSznikiem w walce o naSze zdrowie. 

Witamy w NanoŚwiecie

nie mylić pojęć (albo gruszek z jabłkami) 
Miedź	 jest	 używana	 przede	wszystkim	w	 różnych	 przemy-
słach	takich	 jak	energetyka	czy	elektronika.	Zastanawiałem	
się:	dlaczego	miedź	jest	tak	mało	używana	na	codzień	i	jest	
prawie	nieobecna	w	życiu	przeciętnego	człowieka?	Zdecydo-
wanie	nie	docenia	się	jej	wielkiej	roli	dla	zdrowia	ludzi.	Czu-
ję,	że	mamy	jakąś	podświadomą	niechęć	do	niej.

Nawet	 sam	kiedyś	odczuwałem	duży	opór,	kiedy	czyta-
łem	o	potrzebie	 suplementacji	miedzi.	Dlaczego	boimy	 się	
miedzi	 ?	Moim	skromnym	zdaniem	chodzi	o	to,	że	miedź	
(podświadomie)	stawiana jest w jednym szeregu z ołowiem 
czy aluminium.	A	ten	fakt	wywołuje	w	ludziach	niezbyt	do-
bre	skojarzenia.

Tu	kłania	się	brak	podstawowej	wiedzy	o	miedzi	i	jej	roli	
w	naszym	zdrowiu	i	życiu.	Miedź	nie	ma	z	tym	kiepskim	to-
warzystwem	nic	wspólnego.	Ma	znacznie	szlachetniejsze	po-
chodzenie	i	“maniery”.	Nawet	czysto	
chemicznie,	 bo	 jest	 założycielem	
rodziny	metali	o	nazwie	miedziow-
ce która	 oprócz	 niej,	ma	 głównych	
przedstawicieli	 w	 postaci	 Złota	 i	
Srebra.	A	Miedź	to	metal	półsz-
lachetny,	któremu	w	sumie	bar-
dzo	blisko	do	swoich	droższych	
i	szlachetnych	kuzynów.

A	dodatkowo	nastąpił	 tutaj	nieszczęśliwy	 zbieg	okolicz-
ności.	

Miedź	i	ołów	były	w	starożytności	i	czasach	historycznych	
najpowszechniej	 używanymi	 metalami	 do	 wyrobu	 naczyń	
kuchennych.	Dlatego,	że	te	metale	najłatwiej	było	obrabiać	
plastycznie.	No	i	niestety	takie	naczynia	się	nie	sprawdziły.	
Dlatego	oba	metale	mają	„złą	prasę“	w	dziedzinie	wpływu	na	
zdrowie	człowieka.

Jeśli	 chodzi	 o	 ołów	 –	 to	 niestety	 nie	wiedziano	 kiedyś,	
że	jest	on	super	toksyczny	dla	ludzkiego	organizmu.	Każdy	
kontakt	 z	 tym	pierwiastkiem	 jest	 niebezpieczny.	 Podejrze-
wa	 się	 wręcz,	 że	 ołowiane	 naczynia	 używane	 powszechnie		
w	Imperium	Rzymskim	w	jakimś	stopniu	przyczyniły	się	do	
degeneracji	(umysłowej	i	zdrowotnej)	arystokracji	rzymskiej		
i	w	konsekwencji	do	upadku	Cesarstwa.	Ołów	łatwo	przeni-
ka	do	żywności	z	naczyń.	Wewnątrz	organizmu	kumuluje	się	

w	tkankach	i	bardzo	ciężko	jest	go	wydalić.		
Z	 miedzią	 historia	 jest	 zupełnie	 inna.	

Miedź	 z	 pewnością	 nie	 jest	 pier-
wiastkiem	 toksycznym,	 wręcz	
przeciwnie	 –	 niezbędnym	 dla	
naszego	 zdrowia!	 Jednak	 je-

śli	 czysta	 miedź	 jest	 długo	 wy-
stawiona	 na	 działanie	 powietrza	
–	 to	 wówczas	 wchodzi	 w	 reakcję		



aXonnite dla zdrowia całej rodziny
działanie aNtyGrzyBicze i aNtyBakteryjNe 

miedzi aXonnite Copper

z	 dwutlenkiem	 węgla	 tworząc	 specyficzną	 zielonkawą	 po-
wierzchnię	która	zabezpiecza	ją	przed	dalszym	utlenieniem.	
Ta	 zielonkawa	 substancja	 to	 grynszpan	 (patyna)	 czyli	 hy-
droksyoctan	miedzi.	Rzeczywiście	sam	ten	związek,	jeśli	roz-
puści	się	w	żywności	jest	dla	nas	toksyczny	(ale	nie	ze	wzglę-
du	na	zawartość	w	nim	miedzi).	Naczynia	miedziane	trzeba	
było	więc	zabezpieczać	przez	cynowanie	czy	pokrywanie	oło-
wiem,	a	to	także	nie	było	dla	nas	zbyt	zdrowe.	Dlatego	też	
w	jakimś	momencie	praktycznie	zarzucono	używanie	naczyń	
miedzianych.		

Podobnie	ma	 się	 rzecz	 z	 aluminium	 (glin).	 To	 kolejny	
pierwiastek	używany	współcześnie	do	produkcji	naczyń	ku-
chennych	 czy	 też	 puszek	–	dopóki	nie	 okazało	 się,	 że	 alu-
minium	w	 takiej	postaci	przenika	do	 żywności.	Natomiast	
aluminium	podobnie	jak	ołów	jest	bardzo	toksyczne	i	należy	
go	unikać	w	kontakcie	z	żywnością	i	ludzkim	organizmem.	

Jednak warto mieć miedź. 
Apeluję:	 nie	 przenośmy	 bezwiednie	 opinii	 o	 toksyczności	
ołowiu	 czy	 aluminium	na	miedź.	To	 zupełnie	 inna	 bajka!			
Z	bardzo	wielu	powodów	warto mieć miedź	w	swoim	naj-
bliższym	otoczeniu.	

Po	pierwsze	miedź	jest	absolutnie	niezbędnym	dla	nasze-
go	 zdrowia	mikroelementem prozdrowotnym.	Pełni	klu-
czową	rolę	przy	wbudowaniu	żelaza	w	hemoglobinę.	Uczest-

niczy	w	syntezie	kolagenu.	Zwiększa	odporność	i	wpływa	na	
zdrowe	kości.	Powinniśmy	ją	spożywać	codziennie	a	zalecana	
dzienna	dawka	to	2-5	mg.	Na	szczęście	jest	ona	powszechna	
w	wielu	produktach	żywnościowych.

Miedź	 nie jest toksyczna,	 a	 ważną	 informacją	 jest	 to,	
że	miedzi	nie	można	przedawkować,	bo	nie kumuluje się  
w organizmie.	Organizm	bardzo	łatwo	wydala	ewentualny	
nadmiar	miedzi	wraz	z	żółcią	czyli	poprzez	kał.

Wykazuje	 silne	 właściwości antybakteryjne.	 Ta	 cecha	
jest	 potwierdzona	 zarówno	 przez	 współczesne	 badania	 na-
ukowe,	jak	też	i	tradycyjną	wiedzę	znaną	od	tysięcy	lat.	Jest	
idealnym	materiałem	do	rur	wodociągowych.	Przepływająca	
nimi	woda	nabiera	właściwości	antybakteryjnych.	Nadaje	się	
doskonale	dla	naczyń	w	których	przechowywana	jest	woda.	
Udowodniono	np.	że	bakterie	E-coli	giną	na	jej	powierzchni	
już	po	kilku	godzinach.

W	kilku	miejscach	w	Polsce	można	używać	wody	w	base-
nie,	która	nie	zawiera	chloru	ponieważ	uzdatniana	jest	m.in.	
poprzez	specjalną	instalację	z	 jonami	miedzi.	Polecam	–	to	
niezwykła	przyjemność	jaką	jest	pływanie	godzinami	w	ba-
senie	po	którym	nasza	skóra	jest	pachnąca.	Czujemy	się	jak	
w	raju...

Miedź	 posiada	 jedne	 z	 najmocniejszych	 cech przeciw-
grzybicznych	 wśród	 znanych	 substancji.	 Zostało	 to	 udo-
wodnione	w	dziesiątkach	badań	naukowych.
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dla	 zdrowia.	 Po	 pierwsze	 ponieważ	 blokują	 proces	 usuwa-
nia	toksyn	z	organizmu,	co	jest	warunkiem	niezbędnym	dla	
zdrowia.	Do	drugie,	ponieważ	zawierają	one	w	swoim	skła-
dzie	związki	aluminium,	które	przedostają	się	do	tkanek	i	są	
dla	nas	toksyczne.

Lepiej	już	więc	stosować	dezodoranty,	które	blokują	tyl-
ko	rozwój	bakterii	i	grzybów	w	pocie.	Jednak	znaleźć	dobry		
i	bezpieczny	czyli	naturalny	dezodorant	jest	bardzo	trudno!	
Większość	 z	 nich	 to	 tzw.	 kryształy,	 które	 niestety	 brudzą	
ubrania	a	często	też	wywołują	reakcje	alergiczne	na	skórze.	
Osoby	które	chcą	zdrowo	żyć	mają	poważny	problem	ze	zna-
lezieniem	dezodorantu,	a	prawie	każdy	jakiegoś	używa.	Co	
więc	zrobić?	

Rozwiązaniem	 jest	 wykorzystanie	 w	 roli	 dezodorantów	
–	 nonopreparatów	miedzi.	W	 zasadzie	 jest	 to	 prawie	 czy-
sta	woda	a	więc	po	spryskaniu	i	wyschnięciu	ani	skórze,	ani	
na	 ubraniu	 nie	 pozostają	 żadne	 widoczne	 ślady.	 Co	 waż-

ne,	 skuteczność	 ochrony	 przez	 rozwojem	 grzybów	
i	 bakterii	 utrzymuje	 się	 na	 wiele	 godzin.	 Nie	

wywołuje	 natomiast	 żadnych	 reak-
cji	 alergicznych.	 Można	 go	 uży-
wać	nawet	kilka	 razy	dziennie.	No		
i	jest	to	naprawdę	bardzo	tanie	roz-
wiązanie!	n

Współcześnie	 miedź	 nabiera	 coraz	 większego	 znaczenia	
jako	tzw.	nanopreparaty	(nanololoidy).	To	po	prostu	nano-
cząsteczki	(o	niezwykle	małych	rozmiarach)	miedzi	umiesz-
czone	w	wodzie.	Najbardziej	stabilne,	aktywne	i	bezpieczne	
są	wówczas		jeśli	są	uzyskane	w	procesie	mechanicznego	roz-
drobnienia	(aXonnite).

Nanocząstki miedzi mają znacznie większą powierzch-
nię czynną i ich działanie przeciwgrzybiczne jest o wiele 
silniejsze	 niż	 miedzi	 w	 postaci	 „kawałka	 metalu”.Jednym		
z	najistotniejszych	zastosowań	jest	używanie	ich	w	przypad-
ku	grzybic skóry. 

Ale	jest	jeszcze	jedno	niezwykle	praktyczne	zastosowanie:	
nanokoloid miedzi może służyć jako świetny dezodorant.

Dlaczego	pot	tak	czasami	nieładnie	pachnie?	Ludzki	pot	
(poza	szczególnymi	przypadkami	chorobowymi)	w	zasadzie	
nie	posiada	swojego	własnego	zapachu.	Pojawia	się	on	do-
piero	 po	 jego	 sfermentowaniu	 przez	 bakterie		
i	grzyby,	które	się	w	nim	namnaża-
ją	na	powierzchni	wilgotnej	skóry.	

Przypomnijmy	 –	 sztuczne	 an-
typerspiranty	 czyli	 wszelkiego	 ro-
dzaju	blokery	wydzielania	potu	są	
według	 wielu	 niezależnych	 badań	
naukowych	uznane	za	bardzo	 szkodliwe	


