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ה זמן רב ידוע שלצמחים מסוימים יש תכונות ז
המסייעות לגוף האדם להתמודד נגד וירוסים, 
הן במניעת הדבקה והן בהתמודדות לאחר 
 American ההדבקה. במאמר שפורסם על ידי
 College of Healthcare Sciences, USA
נקבע כי צמחים שנחקרו לאחרונה, ובהם הג'ינסנג 
הסיבירי, נמצאו יעילים נגד סוגים שונים של 
וירוס השפעת. במחקר שפורסם בקנדה נטען שיש 
הוכחות מדעיות ברורות שטיפול באכינצאה יעיל 

־מאוד נגד דלקות בדרכי הנשימה העליונות וב
סימפטומים של שפעת החזירים. 

־עיקר פעילות צמחי המרפא הוא בחיזוק מער
כות ההגנה של הגוף.

מרבית הזמן רוב האנשים בריאים, אף שיש 
בסביבתם מיקרואורגניזמים וחומרים שיכולים 
לחדור לגופם ולגרום מחלות. מערכות ההגנה הן 

־ששומרות על הגוף מפני מיקרואורגניזמים וחומ
־רים העלולים לחדור לתוכו. לגוף יש מערכת הג

נה לא-ספציפית ומערכת הגנה ספציפית.
למערכת ההגנה הלא־ספציפית יש שני קווי 
הגנה.                                                      

קו ההגנה הראשון משמש גבול בין הסביבה 
הפנימית של הגוף לסביבה החיצונית. עור האדם 

־למשל הוא מעטה חיצוני המונע מיצורים ומחומ
רים שונים לחדור אל תוך הגוף. באזורי הפתחים 

־בגוף האדם, כמו האף, הפה, פתחי הרבייה וההפר
־שה, יש אמצעים לסילוק יצורים וחומרים מן הס

ביבה. דוגמאות לאמצעים אלו הן הפרשות, כגון 

הדמעות בעיניים, השעווה באוזניים ועוד.
 קו ההגנה השני של המערכת הלא־ספציפית 

־נמצא בתוך הגוף. אלה הם תאים בלעניים )פגו
־ציטים( המסוגלים להבחין בין מרכיבים "עצ
־מיים" של הגוף לבין מרכיבים זרים לו )"לא־עצ
־מיים"(. תאים אלה תוקפים ובולעים חומרים ומי

קרואורגניזמים שמצליחים לעבור את קו ההגנה 
הראשון ולחדור לסביבה הפנימית.

־בסביבה הפנימית של הגוף נמצאת גם מער
־כת ההגנה הספציפית, הפועלת נגד חומרים ומי

קרואורגניזמים שחדרו דרך שני קווי ההגנה הלא־
ספציפיים. גם מערכת ההגנה הספציפית פועלת  
על בסיס הבחנה בין מרכיבים "עצמיים" של הגוף 
לבין מרכיבים זרים לו, כגון מיקרואורגניזמים, 
רקמות זרות, חלבונים זרים, אולם כל אחד מן 
התאים במערכת זו "מכיר" גורם זר מסוים ותוקף 

רק אותו באופן ייחודי או מפריש 
נוגדנים ייחודיים נגדו. 

במ מרכזיים  ־מרכיבים 
ערכת ההגנה של הגוף הם 

־האינטרפרונים, שהם חלבו
־נים המופרשים מתאים בת

גובה לחדירה של גורמים 
וירוסים,  כגון  פולשניים, 

־חיידקים, פרזיטים, או בת
גובה להפיכת התא לסרטני. 

־האינטרפרונים מספקים הג
נה מפני זיהומים נגיפיים על 

־ידי עיכוב צמיחת הנגיף. לאינטרפרונים תפ
קיד גם בהגנה מפני סוגים מסוימים של סרטן 

ומחלות אחרות.
־כל סוגי השפעת, כולל שפעת החזירים, נגר
־מים על ידי וירוסים שהם מיקרואורגניזמים שנג

דם אמור גוף האדם לייצר נוגדנים ואינטרפרונים. 
אלא שתהליך ייצור זה שונה מאדם לאדם ותלוי 

־בחוזקה של מערכת ההגנה הייחודית. מערכת הג
נה זו יכולה להיות חלשה מסיבות רבות ומגוונות, 
החל ממחלות, דרך תרופות שהאדם מקבל, וכלה 

בעייפות ותשישות של גוף האדם.
־במעבדות צוף גלובוס פיתחו מוצר חדש – ויר
־מל,  שכמו כל מוצרי החברה מבוסס על צמ
־חי מרפא. הרכב הצמחים שנבחר כדי ליצור מו
־צר שיהיה יעיל במניעת כל סוגי השפעת ובה

קלת סימפטומים של שפעת כולל את הצמחים 
הבאים:

ד אונקריה, הידועה כבעלת 
השפעה אנטי־ויראלית חזקה 

ומעודדת ייצור אינטרפרונים;
יעי־ אכינצאה, שנמצאה  ד 
בדר דלקות  נגד  מאוד  ־לה 

כי הנשימה העליונות ובמקרה 
־שמופיעים סימפטומים לשפ

עת החזירים;
ד ג'נסינג סיבירי, בעל הש־
פעה ממריצה ומעוררת חזקה. 
מגביר את רמת האנרגיה בגוף. 

מסייע בהתאוששות מסטרס, מניתוחים וממחלות 
ממושכות, משפר את ייצור האנרגיה בגוף, מעודד 

שרפת שומנים וייצור אינטרפרונים;
ד ועוד מספר צמחים.

תכונות  בעל  הוא  אלה  מצמחים  אחד  כל 
רפואיות מסוימות, אלא שפעולה משולבת של 
הצמחים יעילה יותר מפעילות של כל אחד מהם 

בנפרד. 
הטכנולוגיה של מעבדות צוף גלובוס, שבה 

־מזינים דבורים בצמחי מרפא, מעצימה את תכו
־נותיהם של צמחי המרפא ומעבירה אותן למו

צרי הכוורת המיוצרים על ידי החברה. המוצר 
הסופי היוצא ממעבדות צוף גלובוס יעיל יותר 
מתערובת צמחי המרפא שבה הוזנו הדבורים, 
1־3 כפיות ליום( מס־ )ולכן מינון נמוך יחסית 

פיק בהחלט.
־בזכות ההרכב המיוחד של תערובת צמחי המר

פא ממנה ניזונות הדבורים ה"וירמל"  יעיל מאוד 
־בחיזוק  מערכות ההגנה של הגוף, ובעיקר מע

רכת ההגנה הספציפית,  ובכך נותן לגוף סיכוי 
־טוב יותר להתמודד עם מיקרואורגניזמים החוד

 H1N1רים אליו, כולל וירוסים שונים, ובהם ה־
המחולל את שפעת החזירים.

־חשוב לזכור שמדובר בחומרים טבעיים שה
־שפעתם מתונה יותר מהשפעתן של תרופות כי
־מיות, נדרש שימוש ממושך יותר בהם מאשר בת

רופות כימיות, ולא מדובר בתחליף לתרופות אלא 
בתוספת להן.

ד"ר אלכסנדר גורושיט, מפתח הוירמל במעבדה שלו

 הקשר בין תכונות של צמחים לריפוי ומניעת מחלות אינו נחשב יותר לאגדת עם,
אלא הוכח כבר מחקרית ד במעבדות צוף גלובוס פיתחו מוצר חדש:  וירמל, שמבוסס 

על הרכב צמחי מרפא היעילים במניעת כל סוגי השפעת, כולל שפעת החזירים

דוד זך

“דבורים, צמחי מרפא ושפעת”


