
I. Informaţii generale, relevante
Furnica este cea mai răspândită fiinţă vie de pe pământ. Dacă am aduna greutatea totală a tuturor 

furnicilor din lume, aceasta ar fi mai mare decât cea a tuturor vertebratelor.
Dinozaurii au dispărut în urmă cu o sută de milioane de ani, dar furnicile, contemporane cu giganticele 

creaturi, au supravieţuit şi s-au înmulţit datorită forţei lor colective. În zilele noastre, furnicile au creat un 
imperiu înfloritor, de vreme ce se situează pe primul loc între toate fiinţele de pe pământ. Furnicile pot ridica un 
obiect ce cântăreşte de până la 400 de ori greutatea lor şi pot susţine un obiect de până la 1.700 de ori mai mare 
decât greutatea lor corporală. Oare de ce sunt furnicile atât de puternice şi au un fizic atât de robust? Pentru că 
însuşi corpul unei furnici este o comoară în miniatură pentru sport şi nutriţie. De exemplu, 100 de grame de 
furnici pot produce o energie echivalentă cu 2.929 kJ (700 kcal). Iar zece furnici pot căra alimente de până la 
5.000 de ori mai grele decât propria lor greutate, ceea ce ar echivala cu zece oameni care cântăresc în medie 70 
kg și pot căra un obiect de 3.500 de tone sau, cu alte cuvinte, fiecare dintre ei ar căra 350 de tone…

Oamenii de ştiinţă au descoperit că muşchiul piciorului la furnici este ca un „motor” foarte eficace, 
alcătuit din câteva miliarde de „motoare” mici. Acest „mic motor” folosește un „combustibil” special numit ATP 
(adenozintrifosfat), un compus foarte complicat pe bază de fosfor. În general, medicii vă vor recomanda 
sporirea nivelului energetic dacă suferiţi de anemie, ameţeală sau diaree. ATP este un compus foarte important 
pentru energie. Furnicile produc ATP odată ce se pun în mişcare, iar eficacitatea sa este foarte ridicată. Acesta 
este secretul ascuns al puterii acestor fiinţe.

Furnicile sunt duşmani naturali ai reumatismului şi răcelii. În perioada de iarnă, furnicile se află în stare de 
semi-hibernare. În timp ce alte insecte, la temperaturi sunt scăzute, îngheaţă treptat, până mor, furnicile 
secretă glicerol, substanţă care le ajută să facă faţă frigului. Nu numai că se protejează pe ele însele, dar îi pot 
ajuta şi pe oameni să reziste reumatismului şi răcelii. Medicina Tradiţională Chineză consideră că cei şase factori 
negativi Yin, vântul, frigul, canicula, căldura, seceta şi focul pot cauza diverse afecţiuni, vântul situându-se pe 
primul loc. Reumatismul şi răceala sunt boli care ne sunt familiare, iar furnicile le pot combate, deoarece pot 
regla sistemul imunitar, pot spori funcţiile timusului, ale splinei şi ale altor organe cu rol în protejarea imunităţii, 
pot spori cantitatea de leucocite, pot reduce rata de sedimentare a globulelor roşii şi pot influenţa factorii 
responsabili de reumatism şi afecţiuni reumatice. În acelaşi timp, persoanele care suferă de reumatism şi 
afecţiuni reumatice prezintă deficienţă de zinc, aşadar aceste boli pot fi relevante din perspectiva acestei 
deficienţe. Din fericire, furnicile au cea mai mare concentraţie de zinc dintre toate animalele şi plantele.

Furnicile sunt adevărate mini-comori nutriţionale. Sunt bogate în microelemente esenţiale, aminoacizi şi 
vitamine necesare organismului uman. Astfel, ele pot regla secreţia glandelor endocrine, pot stimula 
metabolismul, stimula funcţiile celulelor β ale „insulelor lui Langerhans” (formațiuni celulare la nivelul 
pancreasului, care secreta insulina) și pot inhiba generarea de anticorpi anti-insulinici. Mai mult, furnicile 
constituie leacuri tradiţionale pentru revigorarea rinichilor, de vreme ce primele organe afectate de diabet sunt 
rinichii. Furnicile utilizate ca leac conţin aproximativ 30–70 g de proteine per kilogram corp deshidratat, fiind un 
aliment excepțional de bogat în proteine. Acestea conţin:

1) 26 de tipuri de aminoacizi liberi;
2) 17 tipuri de aminoacizi din proteoliză;
3) 28 de tipuri de microelemente;
4) Mai multe tipuri de vitamine, triterpene, adenozintrifosfat, hormoni sexuali, substanţe similare 

corticoizilor şi o serie de alcaloizi.
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H. Sporește vitalitatea
Furnicile sporesc vitalitatea, fiind o sursă nutritivă complexă, reglează global organismul, la nivel de 

sisteme şi organe, pe multiple paliere. De sexualitate ne putem bucura doar dacă suntem sănătoşi, întrucât este 
cea mai complexă satisfacţie experimentată de organele de simţ. În plus, sexualitatea este o oglindă a sănătăţii, 
cea mai puternică legătură de familie şi, totodată, izvor de vigoare. Astfel, dincolo de expresie a organelor 
genitale, sexualitatea poate spori cel mai original, intens, misterios şi instinctiv sentiment. Tirozina ce se 
regăseşte din abundenţă în Pulberea de Furnică este cea mai importantă substanţă pentru hrănirea nervului 
A10, care străbate întregul organism şi este sursa tuturor sentimentelor de încântare. 

III. Tehnologia de procesare
Tehnologia de extracţie cu CO  supercritic la temperatură scăzută şi tehnologia de uscare la temperatură 2

scăzută asigură păstrarea acţiunii proteinelor şi vitaminelor din furnici şi protejează produsul împotriva 
pierderii de substanţe nutritive.

IV. Consumatori – ţintă
1. Persoanele care suferă de afecţiuni hepatice;
2. Diabeticii;
3. Persoanele cu imunitate scăzută şi cele care suferă de reumatism şi afecţiuni reumatice;

V. Doza zilnică şi precauţii
1. Administrare: de 2 – 3 ori pe zi, 5 – 6 capsule zilnic, după mese.
2. Precauţii: în interval de 3-5 zile de la începerea administrării pot apărea senzaţii de amețeală uşoară 

sau dureri articulare. Continuaţi administrarea produsului, simptomele vor dispărea în 2-3 zile. În 
cazul în care acestea persistă, întrerupeţi administrarea suplimentului.

3. Capsulele cu Pulbere de Furnică sunt nerecomandate persoanelor alergice la proteinele de origine 
animală (precum cei alergici la carne, peşte, fructe de mare şi alte alimente bogate în proteine).

VI. Argumente de vânzare
1. Conţine specia Polyrhachis vicina Roger, originară din Munţii Changbai, de provenienţă naturală şi 

calitate superioară;
2. Conţine elemente nutritive cu multiple beneficii;
3. Are eficacitate dovedită de protecţie hepatică şi ameliorare a reumatismului şi afecţiunilor 

reumatice;
4. Produs realizat pe baza unor tehnologii avansate de prevenire a pierderii de nutrienţi.
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Furnicile pot rezista proceselor inflamatorii, pot ameliora durerea, calma inima, uşura convulsiile, pot 
proteja ficatul, calma astmul și crizele de epilepsie, pot stimula formarea de globule roşii, inhiba secreţia de acid 
gastric şi pot preveni, totodată, apariţia ulcerului cauzat de stres.

Preparatele pe bază de furnici sunt agenţi fortifianţi ai imunităţii şi funcţiilor sexuale şi se opun 
procesului îmbătrânirii. Pot stimula organele şi celulele imunitare, diviziunea celulară şi pot spori cantitatea de 
ADN şi ARN din celule, pot accelera dezvoltarea substanțelor germicide şi pot îmbunătăţi funcţiile sexuale.

Sistemul digestiv al furnicilor are importante proprietăţi bactericide. O serie de cercetători au finalizat un 
experiment asupra unei specii de furnici, care au fost forţate să consume alimente contaminate cu holeră. Nouă 
ore mai târziu, furnicile au fost descompuse în bucăţi, dar holera nu a fost depistată în niciun fragment analizat 
la microscop. O altă specie de furnici a ingerat o tulpină de tifos, dar aceasta nu a fost depistată în materiile 
fecale, ceea ce conduce la concluzia că fluidele digestive şi acidul formic din sistemul lor digestiv au proprietăţi 
dezinfectante şi sterilizante. În plus, furnicile se îmbolnăvesc foarte greu, deoarece substanţele cerate pe care 
acestea le secretă conţin antibiotice, capabile să controleze bolile infecţioase la furnici. Mai mult, „antibioticele 
ce provin de la furnici” pot ajuta organismul uman să reziste mai multor microorganisme patogene şi pot 
controla infecţiile provocate de Epifite şi Stafilococul Auriu.

II. Ingrediente principale şi beneficii ale produsului

1. Principalele ingrediente ale produsului
Materia de bază: Specia de furnici Polyrhachis vicina Roger, originară din Munţii Changbai, extrem de 

bogată în substanţe nutritive:
1) Conţinut ridicat de proteine;
2) Enzime biologice, coenzime şi factori responsabili de activarea mai multor enzime;
3) Numeroase vitamine şi 28 de minerale;
4) Numeroşi steroizi naturali;
5) Numeroase triterpene;
6) Conţinut ridicat de acizi formici;
7) Chitină, hidroxitriptamină, fibre, numeroase tipuri de fermenţi ATP.
2. Beneficiile produsului
A. Protejează ficatul

Ficatul are trei funcţii principale: secreţia bilei, stocarea de glicogen şi eliminarea toxinelor. În Medicina 
Tradiţională Chineză, principala funcție atribuită ficatului este cea de filtrare a sângelui, a lichidelor și de 
eliminare a toxinelor. Bolile hepatice sunt printre principalele boli care afectează viaţa şi organismul uman. În 
prezent, circa 700 de milioane de oameni suferă de afecţiuni hepatice, dintre care 150 de milioane trăiesc în 
China. În teoria chineză a celor cinci elemente, rinichii corespund elementului apă, în timp ce ficatul corespunde 
elementului lemn. În plus, în Medicina Tradiţională Chineză, utilizarea furnicilor pentru combaterea bolilor 
hepatice înseamnă „hrănirea apei şi a lemnului”. Dintre toate animalele, ursul este singurul care nu se 
îmbolnăveşte de afecţiuni ale ficatului şi vezicii biliare. Motivul este faptul că, în procesul hrănirii, ursul 
ingerează cantităţi importante de furnici. Iată de ce mai mult de 60% dintre leacurile tradiţionale chinezeşti 
pentru bolile hepatice conţin pulbere de vezică de urs. Formaldehida din furnici este un compus intens 
energetic, capabil să activeze celulele. Dacă este administrată pentru o perioadă lungă de timp, formaldehida 
poate să activeze celulele stem de la nivelul ficatului, în cazul anumitor pacienţi afectaţi de boli hepatice. 
Ulterior, aceste celule se diferenţiază şi se specializează pentru a trata în mod radical multe afecţiuni maligne. 
Este ceea ce, la nivel mondial, se numeşte „terapia cu celule stem”.

B. Ameliorează diabetul
Unul dintre simptomele specifice diabetului este senzaţia accentuată de sete, asociată cu lipsa de 

energie. Aceasta din urmă este cauzată de consumul excesiv al substanţelor nutritive, ce provoacă 
decompensare. Patologia diabetului relevă că insulina nu poate să acţioneze liber pentru a menţine 
concentraţia de zahăr din sânge în jurul valorii de aproximativ 0,1%. Din fericire, enzimele biologice conţinute în 
pulberea de furnici pot regla nivelul insulinei. Menţinerea sub control a diabetului cu ajutorul pulberii de 
furnică reprezintă alternativa pentru medicina alopată. Datorită faptului că furnicile au acţiune benefică asupra 
măduvei, ele reprezintă, totodată, şi leacul tradiţional pentru revigorarea rinichilor şi a întregului organism. Prin 

32

urmare, furnicile pot revigora ficatul şi rinichii, pot spori nivelul de energie vitală şi pot stimula circulaţia. Mai 
mult, furnicile au un conţinut ridicat de aminoacizi, polizaharide de origine vegetală, acizi graşi nesaturaţi, 
precum şi microelemente esenţiale pentru refacerea celulelor pancreatice, cum ar fi zincul, magneziul şi 
cromul. 

C. Ameliorează simptomele reumatismului şi afecţiunile reumatice
Furnicile au un conţinut ridicat de acid formic, pentru a rezista reumatismului şi factorilor declanşatori ai 

afecţiunilor reumatice. Acidul formic are capacitatea de a penetra straturile articulare în cazul artrozei, pentru a 
încetini acţiunea virusului. Astfel, furnicile nu doar întăresc rezistenţa organismului, ci sunt capabile şi să lupte 
împotriva artrozei. De exemplu, anumite păsări, pentru că se hrănesc cu furnici, sunt „injectate” cu acid formic 
şi, prin urmare, nu sunt niciodată afectate de artroză. În zilele noastre, reumatismul şi afecţiunile reumatice mai 
sunt numite şi „cancerul fără moarte”. Cu toate acestea, indienii nu le considerau boli, mai ales că erau foarte 
des afectaţi de ele, din cauza faptului că dormeau direct pe pământ. Procedeele terapeutice pe care ei le aplicau 
erau destul de interesante: îşi acopereau părţile sănătoase ale corpului cu noroi şi ceară, lăsând părţile bolnave 
descoperite. Apoi căutau copacul unde îşi făcuseră sălaş furnicile şi le provocau să iasă la suprafaţă, lovind 
copacul de mai multe ori, pentru ca furnicile să se aşeze pe părţile bolnave ale corpului, rămase descoperite. În 
final, pacienţii erau transportaţi acasă, după ce părţile neacoperite deveneau albăstrii la culoare. În general, 
pacientul îşi revenea după 7-15 zile, întărindu-şi imunitatea pentru mai mulţi ani.

D. Reglează imunitatea
Imunitatea defineşte capacitatea organismului de a identifica şi a elimina agenţii străini din corp, pentru 

a păstra un mediu intern stabil. Imunitatea înseamnă, totodată, şi capacitatea de autoreglare, de curăţare şi 
refacere a organismului. Sistemele centrale responsabile cu imunitatea organismului sunt timusul şi măduva, în 
timp ce limfa şi splina sunt considerate sisteme periferice. Pulberea de furnici este bogată în peptidaze, capabile 
să activeze timusul atrofiat, indiferent de vârstă. În plus, furnicile ajută la revigorarea corpului şi a rinichilor, fiind 
benefice pentru întărirea sistemului imuno-modulator central. Mai mult, proteinele conţinute din abundenţă 
în furnici sunt bogate în imuno-proteine şi colagen, capabile să îmbunătăţească funcţiile membranei cutanate şi 
să regleze circulaţia cerebrală, să hrănească celulele şi să stimuleze eliminarea agenţilor patogeni din organism, 
precum şi să inhibe proliferarea virusurilor, în vederea restabilirii complete a controlului imunitar asupra 
organismului.

Profesorul H. Betty de la Universitatea Macquarie din Australia a realizat două experimente: unul dintre 
ele asupra bacteriei care provoacă holera, iar celălalt privitor la febra tifoidă. Ambele experimente au arătat că 
furnicile au un sistem imunitar foarte puternic. În plus, pulberea de furnici este un agent imuno-modulator şi 
imuno-stimulant eficace.

E. Revigorează rinichii
Furnicile sunt foarte fertile (o furnică poate depune aproximativ 320 de milioane de ouă), deoarece 

conţin cantităţi importante de vitamina E, farnesen şi tirozină. Experimentele desfăşurate în cadrul Universităţii 
de Medicină Tradiţională Chineză din Guangxi asupra organelor sexuale şi imunitare la şobolanii albinoşi au 
arătat că, dacă aceștia primesc o doză de 4 g pe zi de praf de furnică timp de 3 săptămâni, splina va cântări cu 
30% mai mult, timusul cu 25%, vezica seminală cu 250% mai mult şi testiculele cu 10% mai mult. Mai mult, 
principala funcţie a rinichilor este reglarea sistemului reproducător şi dezvoltarea. Medicina Tradiţională 
Chineză afirmă că toate bolile pot fi eliminate dacă ai rinichi puternici, însă aceleaşi boli pot persista dacă rinichii 
sunt slăbiţi.

F. Stimulează creşterea părului
Conform Medicinei Tradiţionale Chineze, rinichii pot stimula oasele să producă măduvă şi pot facilita 

creşterea părului. Pulberea de Furnică este bogată în fosfatază, colagen, zinc, fier, calciu şi multe substanţe 
nutritive, prin urmare poate stimula regenerarea părului, de vreme ce principalul component al acestuia este 
colagenul fosforic. Astfel, produsul poate fi folosit în caz de alopecie, alopecie totală, alopecie sebacee, alopecie 
pe fond nervos, precum şi în cazul persoanelor care suferă de atrofierea foliculilor piloşi.

G. Îmbunătățește acuitatea vizuală
Triptofanul şi vitaminele din compoziţia furnicilor pot hrăni corespunzător nervul optic, pentru a restabili 

capacitatea ochiului de a forma imaginile şi a reface muşchii ciliari. Acest lucru este util în special în cazul 
ambliopiei la adolescenţi, miopiei, hipermetropiei, în cazul scăderii acuităţii vizuale generate de înaintarea în 
vârstă, prezbitismului, astigmatismului, glaucomului şi cataractei cauzate de înfometare. 


