
Mikroelementy są zatem jedynym znanym sposobem hamowania infekcji różnych  
wariantów i mutacji koronawirusa.

Pandemię koronawirusa można definitywnie zwalczyć jedynie poprzez połączenie strategii szczepionek, 
których bezpieczeństwo zostanie potwierdzone badaniami, razem z przebadanymi już mikroskładnikami!

Koronawirus mutuje coraz szybciej:
Ze względu na wysoki wskaźnik mutacji biologicznej pierwowzoru, 
oryginalny wirus z Chin (zielony) przekształcił się w kilka innych, 
które rozprzestrzeniają się na całym świecie. Te warianty wirusa 
mają cząsteczki “dokujące”, różniące się od oryginalnego koro-
nawirusa nieco inną strukturą, przedstawioną w różnych kolorach 
na grafice po lewej stronie. Dzięki tym przyczepnym cząsteczkom 
wirusy mogą wiązać się z ludzką komórką, przenikać do jej 
wnętrza i wywoływać infekcje.

Szczepionkowe podejście do kontroli  
poszczególnych wariantów koronawirusów:
W laboratorium rekonstruuje się pewne fragmenty (sekwencje) cząsteczek 
dokujących. Po wstrzyknięciu (zaszczepieniu) do organizmu, cząsteczki te 
stymulują wytwarzanie przeciwciał - własnych cząsteczek obronnych organi-
zmu, które w idealnym przypadku powinny blokować namnażanie się wirusa w 
organizmie.
Ponieważ cząsteczki dokujące odpowiedzialne za wiązanie wirusa z komór-
kami organizmu mają inną strukturę dla każdej mutacji wirusa, to przeciwciała 
utworzone przeciwko cząsteczkom dokującym pierwotnego koronawirusa z 
Chin są tylko częściowo skuteczne, lub są w ogóle nieskuteczne, przeciwko 
nowym mutacjom. Tak więc prawdopodobnie za każdym razem trzeba będzie 
opracowywać nową szczepionkę dla każdego kolejnego wariantu wirusa! Na-
stępnie każda z tych nowych szczepionek musi zostać oczywiście przebadana 
pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa w seriach testów.

Podejście oparte na mikroskładnikach 
odżywczych w celu zwalczania wszystkich  
koronawirusów:
Podejście oparte na mikroskładnikach (np. witaminy i aktywne sub-
stancje roślinne) koncentruje się na mechanizmie łańcucha infekcji 
wspólnego dla wszystkich koronawirusów na powierzchni i wewnątrz 
ludzkich komórek.
Liczne badania wykazały, że niektóre mikroskładniki i ich kombinacje 
są w stanie wpływać na metabolizm komórkowy w taki sposób, że 
zahamowane zostaje wiązanie się wirusa z komórką, utrudnione jest 
jego wejście do komórki oraz zatrzymane zostaje namnażanie się 
wirusa w jej wnętrzu.
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Pandemii koronawirusów nie da  
się zwalczyć samymi szczepieniami!

https://voteforreason.com/pl/review-article/


