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Енергийна есенция: шипка.
Кристална есенция: яспис, халкопирит, кианит, гра-
нат, крокоит, сфалерит, сребро, цинк, мед.

Immunic C  е продукт, предназначен за подхранва-
не и възстановяване на имунната система. Той позво-
лява на имуноактивния витамин С да попадне и да се 
усвои в тялото пряко, без да се включва в нежелани 
окислителни процеси. Най-важната характеристика на 
еликсира е запазването на природните свойства и по-
тенциал на познатата като ,,Витамин С‘‘ аскорбинова 
киселина с помощта на специална кристална формула. 

При обичайния начин на прием, витамин С се раз-
рушава още докато постъпва в тялото. И в действител-
ност той става дори вреден, ако постъпва в организма 
при вече започнал процес на витаминен разпад. В при-
роден продукт (например в лимона) витаминът може 
да взаимодейства с дъбилните вещества в чаена запар-
ка и това е единствената възможност за пълноценното 
му усвояване. Натуралните сокове също не могат да 
бъдат източник на усвоми витамини, те могат единс-
твено да настроят състава на слюнката към вкуса.

През 70-те години на ХХ век Нобеловият лауреат по 
химия Лайнъс Полинг оповестява, че внесен във веноз-
ната кръв, витамин С е ефикасен за лечение на рак. 

Макар клинични тестове с витамин С, приеман през 
устата, да не са регистрирали същия ефект, изследва-
нето на д-р Полинг е повод за мощна инвазия на фар-
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мацевтичната синтетична индустрия: тя превръща чо-
вешкото здраве в бизнес и днес хората приемат огромен 
брой добавки и химични смеси, наричани ,,Витамин С‘‘ 
–  смеси, които вместо да възстановят, рушат имунната 
система. В търговския си вид, в който се приема масово 
днес, витамин С е враг на имунната система. 

Една от важните цели при създаване на продукта 
«Имунник С» е била чрез кристална формула, като в 
консервиращ контейнер, да се запазят полезните свой-
ства и биологично действие на природно синтезира-
ния витамин С. В продукта на практика е осъществена 
и идеята на Лайънс Полинг за насочване и транспорти-
ране в организма ни на молекулни структури според 
специфичните химични връзки, които ги изграждат.

Посредством технологично нов процес на дестила-
ция и консервиране чрез кристали на сложни природ-
ни съединения е намерен начин съхраненият вита-
мин не само да се внесе в телесната среда, но и веднъж 
попаднал там да се насочи, да достигне, и да постъпи 
за усвояване в правилната клетка. Постигането на та-
къв комплексен ефект наистина води до уникален ре-
зултат. 

Еликсирът Immunic C e продукт с резонансно въз-
действие и ефективност доказана при лабораторни из-
следвания. 





Основният елемент в еликсира 
Immunic C е шипката. Благодарение 
на нейното въздействие, продуктът 
оказва влияние върху редица секре-
ции. От гледна точка на храненето и 
външната алхимия най-важна в това 
отношение е епифизата и изработва-
ния от нея хормон мелатонин, който 
оказва влияние върху цяла група ен-
докринни органи: хипофиза, щито-
видна жлеза, кората на надбъбречна-
та жлеза. Т.е. тук можем да говорим 
за един вид „хранене“ на хормоните. 

Immunic C може да се приема за 
профилактика на всякакви заболя-
вания. Този продукт може да се ока-
же много важен и за раковите забо-
лявания (клиничните изпитания все 
още не са завършени).

Това означава, че  клетката може 
да усвоява най-простата енергия, 
окислявайки субстратите за сметка 
на съществуващите в клетката напре-
жение и вътрешно налягане. За да се 
задейства обаче усвояване на по-ви-
соко енертийни субстрати, е необхо-
димо в клетката да се внесе резонира-
ща структура, например минерална 
кристална решетка, каквато Immunic 
C съдържа. Тя попада в клетката и й 
помага без окислителен процес да 

Immunic C



усвои, а следователно и да пренасочи 
необходимата енергия.

Когато консумираме по-голямо 
количество плодове и зеленчуци, 
ние не усилваме имунната си сис-
тема. Ние просто не я подтискаме 
така интензивно, както това се случ-
ва при консумиращите груба хра-
на, чието усвояване изисква голямо 
количество кислород и и задейства 
окислителен процес с формиране на 
свободни радикали.

От гледна точка на биохимията, 
храненето на човека като цяло е дос-
та опростено. В този процес често не 
се взима предвид личната природа и 
местоживеене на човека. Това води 
до необходимостта от внедряването 
на вибрационни модели – модели, 
които се усвояват чрез вътрешното 
напрежение на тялото и спомагат за 
поддържането на вътрешните му ме-
ханизми. Тези механизми са свър-
зани преди всичко с хормоналната 
система, която не може да се под-
държа ефективно с помощта на гру-
бата храна. За тези системи е важна 
тоналността, вибрацията на храната, 
която се измерва не в обичайните ка-
лории, а по-скоро в херцове или, да 
кажем, волтове. 

Разбирането на напрежението, 
вълните и вибрацията на всеки вита-



мин води до действителен пробив. Да 
вземем за пример сложни витамини 
като А и Е, които имат собствена виб-
рационна насоченост. Те трябва да се 
разглеждат не като витамини, а като 
цели вибрационни групи.

Защо е опасно обобщеното въз-
приемане на витамините? Защото 
то обърква ума ни и не обяснява, че 
един мощен антиоксидант като ви-
тамин С изисква сложна технология, 
която да реализира този ефект. Всич-
ко се показва в условни параметри, 
показващи как процесът би трябвало 
да протече. Фактът, че този витамин 
ни предпазва от вируси и бактерии и 
оказва противовъзпалително и про-
тивоалергично действие ни кара да 
се замислим за начина, по който се 
осъществява това.

Много от процесите в тялото ни се 
управляват от хипоталамуса, а това 
означава, че трябва да има връзка 
между поемането на храна и създа-
ването на команди в тялото ни за 
управляването на процеса на усвоя-
ването й, тъй като в тялото ни проти-
чат множество неуправляеми проце-
си и това е сериозен проблем.

Най-интересното е, че в крайна 
сметка организмът ни е настроен 
към няколко източника на хранене. 
Витамин А например е свързан с из-



точника на дишане; витамин Е – със зоната вътре в пе-
ритонеума (зоната на коремното дишане); а витамин С 
– със стомаха, или по-скоро с реакцията на ендокрин-
ната система по отношение на стомаха. Тази реакция 
се отразява в мозъка и именно върху това е целият фо-
кус на синтезирания, ненатурален витамин С.

Може да се каже, че първоначално между истин-
ския и синтезирания витамин С разлика няма. Стома-
хът реагира и подава команда към мозъка, а мозъкът 
пък подава команда за възприемане. Ако продуктът е 
натурален, това води до подхранване, ако не – до стрес, 
при който организмът започва да търси начини да 
изработва този витамин. Проблемът обаче е, че вътре 
в нас се появява химично съединение, което оказва 
отрицателно въздействие върху цялата ни система. От 
тази гледна точка едно отглеждане на лимони би ни 
донесло по-голяма полза, защото поне ще ни помага да 
изработваме слюнка, настроена към витамин С.

Еликсирът Immunic C е източник на „директно“ хра-
нене. Това е негова важна характеристика, която поз-
волява да се избегнат всички временни отклонения, 
свързани със сложния хранителен процес, при който 
организмът ни консумира храна







Съдържание на витамин С 

Анализът на съдържанието на 
аскорбинова киселина (витамин С) 
в есенцията Immunic C показва ви-
соко съдържание на витамина, в 
сравнение с други хранителни до-
бавки от подобен тип (алкохолни 
тинктури от шипка). Анализът на 
продукта по стандартизирания ме-
тод на европейската фармакопея 
(HPLC/Ph.Eur.2.2.29.) показва кон-
центрация на витамин С в коли-
чество 1,94 мг/мл, което е 20 пъти 
повече от съдържанието на аскор-
бинова киселина в обикновените 
шипкови тинктури.



Immunic C - токсичност
Immunic C съответства на всички български и евро-

пейски здравни изисквания  за ниво на безопасност на 
хранителните продукти, в това число и по съдържание 
на тежки метали: живак (Hg), кадмий (Cd), цинк (Zn), 
олово (Pb) и т.н. Всички тези компоненти се откриват в 
количества, няколко пъти по-ниски от допустимите  за 
хранителни продукти и добавки – от 2,5 (Cd) и 5,0 (Hg) 
до 19,2 (Zn). Друг токсичен елемент, манган (Mn), се 
съдържа в продукта в рамките на 61% от допустимата 
норма. По-малко вредните биоелементи, за които обаче 
също се знае, че са нужни на организма – хром (Cr) и мед 
(Cu) – се съдържат в количества до 23 пъти по-ниски от 
допустимата горна граница. Високото съдържание на 
калий (K) представлява неоспоримо преимущество на 
продукта по отношение на влиянието му върху проводи-
мостта на нервните импулси.

Препоръчителна доза Immunic C за денонощие съдър-
жа посочените метали в количества от 1000 до 10000 пъти 
по-малко от допустимата норма, правейки продукта 
напълно безвреден от гледна точка на токсичността. 



№ Метал
Концентрация 

в Immunic C, 
mg/kg

Количество в пре-
поръчителна доза 

Immunic C 
за денонощие:

5 капки (0.2 мл),
mg/kg

Допустима норма 
на количествата 

(mg/kg) или мак-
симален прием за 
денонощие (mg)

1 Олово Pb 0, 18 0, 000032 0, 20 mg/kg

2 Кадмий Cd 0, 02 0, 000003 0, 05 mg/kg

3 Живак Hg 0, 01 0, 000001 0, 05 mg/kg

4 Мед  Cu 0, 22 0, 000039 5, 00 mg/kg

5 Хром Cr
тривалентен

0, 44 0, 000078 0, 50 mg/kg

6 Цинк Zn 0, 52 0, 000093 10, 00 mg/kg

7 Желязо  Fe 3, 06 0, 000544 15, 00 mg

8 Манган Mn 2, 44 0, 000435 4, 00 mg

9 Натрий Na 7, 91 0, 001409 N/A

10 Калий K 2089,18 0, 371874 N/A





Външна алхимия 
Във външната алхимия еликсирът е вид храна, коя-

то има за цел да стабилизира определени процеси в 
тялото, които могат да попречат на възприемането и 
усвояването на високоенергийните продукти. В сис-
темата на външната алхимия високоенергийните 
продукти  изпълняват подпомагаща роля. В системата 
„йога хранене“ те могат да решават локални задачи.

Най-важната функция на еликсира е да поддържа 
работата на жлезите с вътрешна секреция и следова-
телно, да регулира хормоналния фон. Нашето тяло 
винаги е под влиянието и контрола на мозъка. Ето 
защо регулирането и обучението, свързани с приема 
на еликсира Immunic C, са част от външната алхимия.

Тъй като еликсирът Immunic C преди всичко регу-
лира и стабилизира организма, той се разглежда като 
базов във външната алхимия, тъй като тя изисква да 
разберем как да укрепим веригата на ДНК, което е не-
възможно, ако мозъкът не е отрегулиран и активиран.





Особености на продукта
Характерната особеност на еликсира Immunic C е 

свързана с натуралното съхранение и консервиране 
на аскорбиновата киселина. Еликсирът носи своеоб-
разен енергиен заряд, който задейства тялото, моби-
лизира го и му придава тонус.

Immunic C оказва хранително въздействие върху 
тимусната и другите жлези с вътрешна секреция, 
които отговарят за формирането на защитните реак-
ции на организма. Интересна особеност на еликсира 
е наличието на активен алкохолен  консервант, който 
се използва в приготвянето на продукта.

Immunic C е 100% усвоим препарат, който започва 
да действа само тогава, когато влезе във взаимо-
действие с жлезите с вътрешна секреция. Той също 
така подхранва кората на надбъбречната жлеза и съз-
дава резонанс в мозъка и в тимусната жлеза.

Когато приемаме витамини, тяхното въздействие 
зависи от мозъка на човека и качествата на препа-
рата. Резултат може да има само ако мозъка успее 
да се включи в процеса на антиоксидация.  Ако не се 
постигне съответния резонанс, витаминът не може да 
проникне и не се стига до обратна реакция. И именно 
тук се крие и най-важната особеност на еликсира 
Immunic C – способността да създаде правилна реак-
ция и в тялото и в мозъка.

Нито един препарат не може да действа като вита-
мин или антиоксидант, ако не е подсигурен с „техно-
логично“ ясен механизъм за внасянето му в органи-
зма и в клетката. Това е най-важното, най-сложното 
и лимитиращо ефективността на добавките условие. 
Затова и всички ефективни имуноподдържащи тера-
пии, използвани в медицината днес, разчитат на 
венозно инжектиране на въздействащото вещество.





Immunic С преодолява този проблем чрез добавката 
на природен минерал, който консервира витамина 
и се превръща в негов контейнер. Витамин С се пре-
връща във вибрационен модел, способен да резонира 
с имунната система. За целта трябва да се получи вза-
имно настройване между резонанса и вибрационния 
модел, за което именно спомага минералният кон-
тейнер.

В нормално състояние нашата система обикновено 
реагира като изработва необходимата вибрация. При-
мер за това е, че при прием на някои витамини нашият 
организъм откликва на съответната вибрация и ефек-
тът от усвояването на витамина се проявява. Но, ако 
тази вибрация не се генерира от клетката, възниква 
смущение от липсата на резонанс – стрес, че дадено 
вещество не може да се усвои, или усвояването се пре-
ориентира през прекалено много етапи на ниское-
нергийна преработка чрез окисление с формиране на 
свободни радикали или неконтролируеми енергийни 
смущения в клетката.

Действието на еликсира Immunic C е насочено към 
укрепването на веригата на ДНК, подхранването на 
клетъчната мембрана, укрепването на кръвоносните 
съдове и най-важното – към формирането на имунен 
отговор в организма. В известна степен това засяга 
работата на цялото тяло, но под влияние на коман-
дите, които идват от мозъка. Затова е важно да се 
обърне внимание на процеса на прием на еликсира.



Днес е научно доказано, че витамин С е действи-
телно полезен за човешкия организъм, но само ако 
постъпи в клетката. Това, обаче не може да се постигне 
чрез приема на пресни плодове. Затова и идеята да се 
вкарва витамин С в организма венозно, така че кръвта 
да служи като консервант и преносител, има своята 
логика, макар да не е все още клинично доказана.

Една от задачите на еликсира Immunic C е да обе-
дини всички тези хипотези в едно:

първо: че витамин С трябва дълго и внимателно да 
се „извлича“ от природния продукт. В Immunic C про-
дуктът е шипката, едно от малкото растения, които 
запазват витамин С при сушенето, благодарение на 
съдържанието на голямо количество минерали;

второ: създаването на транспортен механизъм за 
въвеждането на витамина в тялото. Тази роля при 

Прием на еликсира Immunic C



еликсира се изпълнява от минералната формула, 
която подпомага способността на Immunic C да въз-
становява и подхранва метаболитните процеси.

Immunic C подпомага и създаването на Т-клетките 
на имунната система, като съхранява в тялото напре-
жението, което задава насочено действие на витамин 
С. Това от своя страна води до укрепване и подхран-
ване на миелоидната тъкан на червения костен мозък.

Така, благодарение на кристалите, този „умен“ 
еликсир успява да изпълни благотворните функции 
на витамин С. Това е важен успех, тъй като в човешкия 
организъм витамин С не се синтезира, а е незаменим 
за коригирането на множество процеси. Immunic C е 
полезен и от гледна точка на витамин К, който също 
се намира в шипката и е важен за подхранването и 
укрепването на костния мозък и синтезирането на 
кръвни телца.





Приложението на еликсира Immunic C 
е широко – като се започне от проблеми, 
свързани с нервната система и се стигне до 
разглеждането му като хранителен източ-
ник. Той подпомага адаптирането не само 
при някакъв вътрешен недостиг в органи-
зма, но и при външен такъв – например, при 
недостига на време за възстановяване или 
адаптиране след дълъг полет.

Immunic C е специална формула, подпо-
магаща регулирането на биохимичните 
процеси в тялото. Тя превръща еликсира в 
препарат с насочено действие, който под-
хранва по-сложните молекулни съедине-
ния в тялото. Immunic C подпомага синтеза 
на множество хормони, с което поддържа 
не само на стабилно психическо, но и физи-
ческо състояние.

За лица до 30 години продуктът е важен 
за формирането на клетките на мускули-
те, а след 30-годишна възраст – на костите. 
Участва в регулирането на работата на це-
лия организъм, и в частност - на процесите 
на обмен и пречистване. Защитава органи-
зма от разпад. Представлява общоукрепва-
що средство. При бременните жени е важно 
средство за формиране на имунната систе-
ма на плода.

В системата „Хранене на бъдещето“ и във 
външната алхимия еликсирът се разглежда 
като важен продукт за подхранване на мо-
зъка, което впрочем е и клинично доказано. 



Правилното приемане на 
еликсира е изключително 
важно!

Приемът на витамина е 
важен преди всичко за за-
действането на ендокрин-
ната система, а не просто за 
подхранването на органи-
зма. Ето защо трябва да се 
използват възможностите 
на еликсира да възбужда и 
поддържа изработването на 
правилна реакция. В проти-
вен случай ще започнем да 
подхранваме не само по-
лезните за организма про-
цеси, но и вредните, както 
се случва с любителите на 
активното използване на 
хранители добавки с вита-
мини.

Приемът на есенцията 
трябва да бъде системен 



Правила за прием

и да протича в различно време от седмицата, когато 
организмът ни се активира различно. Важно е да се 
следи правилно количеството и да не се допуска пре-
дозиране. Приемът на препарата от лица до 21 години 
се допуска само по препоръка и под наблюдението на 
специалист.

Час преди и половин час след приема на препарата 
да не се консумира никаква храна.

Еднократната доза при схема за прием седем пъти 
в седмицата е 1 капка.

Когато се приема Immunic C, еликсирът може да се 
задържи в устата със слюнката, за да дезинфекцира 
както самата слюнка, така и устната кухина, и едва 
след това да се преглътне. Това задържане, обаче не 
бива да продължава повече от 3 секунди, защото в 
противен случай ще започне окислителен процес! За-
това е важно предварително да се събере слюнка.

При прием три до пет пъти в седмицата еднократ-
ната доза е 2-3 капки.

При прием един или два пъти в седмицата – 3-5 
капки.

Ако е необходимо рязко възстановяване на органи-
зма, се препоръчва курс от една седмица по 5-7 капки 
в различно време от денонощието (като се започне от 
сутринта).

След приемането на еликсира той трябва добре да 
се подхрани с топъл чай. Най-подходящо и ефикасно 
е еликсирът да се приема сутрин, докато организмът 
още не се е разбудил. Препоръчва се чаят да се приема 
веднага след това.

За бременни – два пъти седмично по една капка, 
три пъти на ден.





Производство на еликсира

Immunic C се произвежда в специализирана лабо-
ратория. В процеса на производство еликсирът пре-
минава поетапен процес на подготовка и преработка, 
който се състои от следните фази:

• Подбор и подготовка на шипката в процеса на 
узряване

• Природно минерално филтриране
• Филтриране на узряването
• Филтриране при сушенето
• Дестилация
• Настойка и настройка
• Подбор и подготовка на минералите
• Енергийно пречистване на минералите
• Създаване на минерална кристална добавка
• Подхранване на тялото на еликсира
• Извеждане на интегралното усилие на витамин С
• Ембрионално отглеждане на геометрията на 

витамин С
• Закрепване на субстанцията

Резултатът от всички тези процеси е есенция, която 
представлява течна субстанция, готова за употреба.



Opus Magnum 
   (Великото творение)



Великото творение на еликсира Immunic C 
се изразява в консервирането на витамин 
С на всички етапи от създаването на препа-
рата. Най-сложен е първият етап, свързан с 
намирането на такава шипка, в която вита-
мин С вече е консервиран природно.

Вторият етап е свързан със събирането 
на плода, което трябва да стане по време на 
естественото й филтриране. Само плодът, 
който е преминал естествено филтриране, 
може да се използва за дестилиране. Слож-
ността на този етап се състои в това, че той 
предполага работата с природни сили и ако 
ние не ги разбираме и не можем да се дого-
ворим с тях, това ще обезсмисли всички 
останали действия.

Всеки алхимичен процес включва реални 
знания за природните и енергийни сили на 
продукта. Той винаги е процес на взаимо-
действие със силата на растението, с неговия 
дух. След това идва съединяването с мине-
ралната сила, зад която стои енергийната 
природа на кристалите. Еликсирът трябва да 
бъде жив и силен, той представлява тяло с 
определен вид напрежение, което можем да 
наречем имунно напрежение.

Еликсирът Immunic C е интегрален про-
дукт на Великото творение, чието изкуство 
се основава върху разбирането за това как 
може да се съхрани силата на витамина 

Opus Magnum 
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през всички етапи на обработка, докато достигне 
течно състояние.

Еликсирът се създава според алхимичните знания 
и благодарение на съвременните високотехнологични 
възможности. Целият процес на създаване на продукта 
отнема до една година, като този период не включва 
етапа на подбор на съставките.

Важна фаза от изготвянето на еликсира е създава-
нето на природен консервант за витамина – функция, 
която се изпълнява от минералната кристална вода. 
Минералната кристална вода е фрагментарно отраже-
ние на част от нашата Вселена, свързана с природата, 
която формира нашата имунна система. Това е при-
родата на първото интегрално поле или пренаталната 
природа.

Това е, най-вече кварцова формула с определени 
честотни показатели, която постоянно генерира енер-
гия – нещо много важно при попадането на еликсира 
в тялото. Така, формулата на еликсира има свой-
ството постоянно да се поддържа вътре в тялото бла-
годарение на минералната есенция, която подпомага 
както нейното транспортиране, така и максималното 
й усвояване в организма. С други думи, това е един 
„умен“ еликсир, който трябва единствено да знаем 
как да приемаме правилно.

Съставките на продукта са натурални и, затова 
важен също така е и процесът на стабилизирането им 
в продукта. Отличителна черта в изкуството на Вели-
кото творение на еликсира Immunic C е насочеността 
му към конкретна задача.

Кристалната есенция Immunic C представлява 
активна формула, чието действие се основава на съх-
раняването и развиването на силата, която наричаме 
витамин С.





За създателя на продукта

Дзие Кун е даоистки алхимик, известен в света като 
Олег Черне. 

Повече от 35 години се занимава с изучаването на 
различни системи за развитие, от които за основна 
смята даоистката линия. Автор на повече от 50 книги, 
свързани с темата за развитието и възстановяването 
на човека, които са издадени на руски, английски, ис-
пански и български език. 

Дзие Кун е получил своето име от даоисткия отшел-
ник, безсмъртния У Бей. Дзие Кун е разработил и сис-
тематизирал знанията по външна алхимия, свързани 
с изменението и усъвършенстването на тялото. Прак-
тикува Изкуството на Жълтото и Бялото (вътрешното 
име на даоистката алхимия) повече от 35 години; 
изучили е и е опитал различни системи на хранене, 
в резултат на което е формирал стабилна позиция, 
че храненето следва да ни развива, а не само да ни 
напълва. 

Въз основа на даоистката медицина и учението на 
даоистката алхимия за кристализацията на тялото, 
създава системата Nutri-Q Yoga, която е насочена към 
трансформиране на тялото от по-ниско състояние в 
по-високо, чрез метода на интегрално хранене. Сис-
темата се базира на продукти, които не подлежат на 
разрушаване и формират кристално хранене.

Дзие Кун създава уникален модел за развитие на 
човека, обединявайки целия натрупан опит от зна-
нията на даоистката алхимия с възможностите на 
съвременните технологии. Изучава различни начини 
за удължаване на живота и трансформация. Успява да 



реализира знанията си след среща с швейцарски алхи-
мици, последователи на Парацелз, които са открили 
начин за трансформиране на кристалите в продукт, 
подходящ за приемане. Това помага на Дзие Кун да 
създаде система за високовибрационно хранене, 
където основен акцент представлява йога храненето и 
нейният основен принцип за независимост от грубата 
храна. И въпреки, че Дзие Кун следва идеята за висо-
ковибрационно, високомолекулярно хранене, той не 
определя задачата си като отказ на човека от храната, 
а като път към независимост от нея: „В системата 
Nutri-Q Yoga аз виждам път за усъвършенстване, а не 
приемане на един или друг вид хранене като тясно 
следване на някаква диета.“

Експериментирайки различни системи за хранене, 
изучавайки и приемайки много високоенергийни 
растения и билки, както и дестилации на десетки 
кристали, Дзие Кун създава една структурна система 
на хранене, чиято база е храненето на мозъка, него-
вото усилване и развитие.

„Във всяко развитие всичко зависи от качеството, 
силата и най-вече – адекватността на мозъка“.

                                                                          Дзие Кун






