Статия: Какъв трябва да е идеалният продукт за имунитета?
Поддържането на имунитета е най-добрата профилактика на заболяванията и това е
известно на всеки. Пазарът днес предлага огромен избор от всевъзможни «иновативни» и
«революционни» средства: като се започне от хапчета, сиропи и балсами и се стигне до чай и
кисели млека. Как да изберем истински ефикасния и при това безопасен вариант, който да не
нарушава работата на тялото ни?
Петте елемента
Основната задача на имунната система е да защити организма от различни неблагоприятни фактори.
Но при това, тя самата има нужда от защита. Лекарите твърдят, че: имунитетът на човека достига
своя пик на развитие на около 15-годишна възраст, след което постепенно, но неумолимо се
понижава, като процесът рязко се засилва към 50-годишна възраст. Ситуацията се усложнява от
стреса, небалансираното хранене и неправилния начин на живот. И ето, че една банална настинка
завършва с две седмици болнични, а хремата се превръща в синузит. Тогава включваме тежката
артилерия: силно действащите лекарства, които още повече изтощават тялото или случайно избрани
в аптеката имуномодулатори. Всъщност, продуктът за имунитета следва да отговаря на определени
изисквания.
1. Меко действие. Най-голямата грешка при укрепването на организма е да се избере найсилното средство от целия „арсенал” на пазара. По статистика, само при 5% от хората
проблемите с имунната система изискват сериозно лечение. При останалите, интензивното
«пришпорване» на имунитета може само да навреди: след като се повиши активността,
защитните сили рязко ще откажат, а всички появили се проблеми ще се изострят. Затова,
правилното имунно средство трябва да действа меко и щадящо, да помага на организма, но
да не нарушава работата му и да не предизвиква пристрастяване.
2. Натурален състав. Продуктите за укрепване на имунитета на натурална основа се
възприемат по-добре от организма и по-рядко предизвикват алергии. Но заедно с това,
полезните свойства на компонентите трябва да се запазят при обработката и трябва да се
съчетават добре помежду си, като усилват взаимно действието си.
3. Укрепване на «чревния имунитет». За този имунитет отговарят полезните бактерии в
чревния тракт. За да нараства техния брой, а защитата им да се увеличава, бактериите трябва
да се «подхранват» със специални вещества — пробиотици. Доброто средство задължително
включва полезните за «чревния имунитет» компоненти. За един от най-добрите пробиотици в
света се смята инулинът.
4. Подобряване качеството на кръвта. Разбира се, работата на имунитета е невъзможна без
имунните клетки в кръвта — макрофагите и левкоцитите. Тези важни клетки, както и
полезните чревни бактерии също имат нужда от подхранване, за да растат и да се развиват.
Най-подходящото за тази цел вещество е бета-глюканът, който позволява кръвните клетки да
се насищат с хранителни вещества и увеличава продължителността на живота им. Бетаглюканът повишава функционалността на макрофагите, като им позволява да унищожават поголеми количества паразити, бактерии и вируси.
5. Удобство при използването. Колкото по-сложен е приемат на средството, толкова по-често
хората забравят или не успяват да го вземат. Препаратите, които трябва да се пият по няколко
пъти на ден, като се спазват часовете; капките, които предполагат разреждане с вода и
различни други средства, които изискват специални условия на съхранение, могат да се
окажат неефективни само защото не са били изпити навреме или не са прибрани навреме в
хладилника. Точно затова, оптималният вариант са продуктите под формата на таблетка или
капсули, които просто се изпиват с вода.
Най-добрият сред най-добрите

Преди есенния и толкова сложен за имунитета сезон
на грипа и простудите, иновативната научноизследователска лаборатория на Vision DEM4
създаде идеалното средство за укрепване на
имунитета — DiReset. То буквално обновява и
рестартира имунната система, като я кара да работи
на пълни обороти. DiReset съответства на всички
параметри за идеален продукт за имунната система.
DiReset действа меко и и щадящо. За разлика от
други мощни продукти, които «пришпорват»
имунната система и изтощават тялото, DiReset действа меко и позволява на имунната система да
функционира с пълния си капацитет, но без преумора и резки скокове. Този продукт за укрепване на
имунитета може да се приема постоянно, а не само през сезона на простудните заболявания. DiReset
подобрява, както системния имунитет, който зависи от качеството на кръвния серум, така и
специфичния имунитет, толкова необходим на организма след ваксинация и инфекциозни
заболявания.
В основата на DiReset са използвани висококачествени натурални съставки. Основните активни
компоненти на продукта са бета-глюкан, извлечен от гъби шийтаке; инулин, получен от цикория;
синьозеленото водорасло спирулина на прах и антиоксиданти — витамин Е и селен. Всички
компоненти на DiReset имат синергитично действие, а използването на най-съвременните
технологии в процеса на производство позволява в максимална степен да се запазят полезните им
свойства.
DiReset поддържа «чревния имунитет». Инулинът стимулира растежа на «добрите» бактерии и
процесите на ликвидиране на «лошите» бактерии. Така, той ефективно укрепва «чревния имунитет».
Спирулината, още една съставка в DiReset, съдържа повече от хиляда жизнено важни за организма
вещества — витамини, аминокиселини и минерали. Благодарение на своя състав, спирулината също
е в състояние да подобри работата на имунната система.
DiReset подобрява качеството на кръвта. В състава на продукта влиза бета-глюкан, който играе
съществена роля в имунологията. Бета-глюканът служи за храна на макрофагите и левкоцитите —
имунните кръвни клетки. Той увеличава скоростта на узряване на имунокомпетентните клетки,
активизира ги и съществено удължава техния живот. Освен изразеният имуномодулиращ ефект,
бета-глюканът има и антиоксидантни свойства, като не позволява на свободните радикали да
увреждат ДНК-клетките.
DiReset е удобен за използване. Продуктът за имунитета DiReset е много лесен за използване:
капсулата се приема с вода, само веднъж дневно. След това, мощната формула стимулира дейността
на имунната система на човека, като при това оказва детоксикиращо действие върху организма.
Ежедневният прием на DiReset осигурява 40% от дневната нужда на човека от витамин Е, 71% от
нуждата на селен и при това, нормализира функцията
на храносмилателния тракт, предпазва черния дроб от
вредни въздействия на различни токсични вещества.
Двойно действие
В идеалния продукт за укрепване на имунитета трябва
много стриктно да се поддържа баланса между
прочистващите и укрепващите компоненти. Защото ако
тялото е «задръстено» с вредни вещества, имунитетът
няма да може да работи пълноценно. Селенът, който
влиза в състава на DiReset, поема защитата на тялото от
токсичното въздействие на тежките метали. Той влиза

във взаимодействие с молекулите на тежките метали и образува комплекси, които се извеждат
бързо от тялото.
DiReset може да се използва в съчетание с прочистващия от токсини комплекс Ди ай Гард нано (D i
Guard nano) или след курс на прочистване. DiReset помага да се рестартира имунната система, без да
се отслабват защитните сили на организма.
Когато избирате средство за укрепване на имунитета, избирайте най-доброто.
DiReset: моят имунитет е моята крепост.

