Статия: DiReset — ефективно «презареждане» на имунната система
Научноизследователската лаборатория Vision DEM4 е известна с разработването на иновационни,
качествени и високоефективни продукти. Сега, преди сезона на простудите и грипа, компания Vision
представя, съвместно с лабораторията Vision DEM4, новата си разработка — продуктът DiReset. Този
натурален продукт е в състояние да активира имунната система и да защити човешкия организъм от
различни заболявания. DiReset ще бъде надежден помощник на съвременния човек, който има
желание да укрепи и обнови имунитета си.
Имунитетът е много сложна структура, включваща почти всички системи в организма. Затова всяко
нарушение в имунитета се отразява отрицателно на много органи, тъкани и клетки. От друга страна,
нарушенията в системите, поддържащи имунитета, винаги го отслабват. Точно затова, защитната ни
система има нужда от подкрепа отвън. Натуралната формула на DiReset ще помогне на имунитета да
бъде винаги в перфектно работно състояние.

DiReset и имунитета
Имунитетът работи без прекъсване и без почивни дни. Всяка секунда
той трябва да бъде в готовност и да даде отпор на множество бактерии
и вируси, атакуващи организма, и да унищожи увредените и
мутиращите клетки, за да не допусне развитието на каквито и да било
заболявания. За жалост, имунната ни система не винаги може да се
справи с подобно натоварване. Стресът, многото работа,
непълноценното и неправилно хранене — всички тези фактори водят
до отслабване на здравето. И нарушенията се появяват първо в
имунната система. Понякога човек сам до такава степен отслабва
собствения си имунитет, че той не може да се справи дори с хремата.
Натуралният продукт DiReset обновява имунитета, като възстановява
всички функции на организма. Благодарение на активните си съставки,
той стартира процес на производство на нови имунни клетки,
подобрява системния имунитет, който зависи от качеството на кръвния
серум, както и специфичния имунитет, толкова необходим на
организма, например - след ваксинации и прекарани инфекциозни заболявания. Съставките на
DiReset предотвратяват образуването на свободни радикали.
За разлика от много други продукти, които пришпорват имунитета и изтощават организма при
постоянна употреба, DiReset може да се взема постоянно, ежедневно, а не само през сезона на
простудните заболявания. DiReset действа меко, без да предизвиква пристрастяване и позволява на
имунната система да работи постоянно на пълни обороти.
Особено препоръчително е DiReset да се употребява с прочистващия от вредни вещества и токсини
комплекс Ди ай Гард нано (D i Guard nano) или след курс на прочистване. Първо, DiReset работи подобре след като човек вече се е прочистил от вредните и остатъчните вещества от метаболизма.
Второ, организмът реагира много остро на всякакви промени. Като следствие от тези промени в него,
в това число и в резултат на прочистването, имунитетът отслабва. DiReset помага да се «рестартира»
имунната система и не позволява на организма да отслаби защитните си сили.

Допълнителна защита
Тъй като имунитетът е сложна, многостепенна система, защитата следва да се осъществява на всички
нива. В най-голяма степен това се отнася за кръвотворната и за храносмилателната системи.
За никого не е тайна, че повече от половината от имунните клетки на организма се намират в червата.
За «чревния имунитет» отговарят полезните бактерии в чревния тракт. За да може количеството на
«добрите» бактерии да нараства и заедно с това да се усилва защитата, на тези микроорганизми
трябва да се осигурява правилно хранене, като в менюто следва да се добавят пробиотици. За един от

най-добрите пробиотици в света се смята инулинът. В състава на натуралния продукт DiReset се
съдържа достатъчно инулин, за да бъде възстановен баланса на нарушената микрофлора, както и за
максимално продължителното му поддържане в необходимите нива.
Но дори при правилна работа на чревния тракт и при липса на нарушения в състава на микрофлората,
работата на имунитета е невъзможна без имунните клетки в кръвта — макрофагите и левкоцитите. За
да се увеличават и развиват, тези клетки също се нуждаят от хранене. Бета-глюканът, който се
съдържа в DiReset, позволява кръвните клетки да се насищат с хранителни вещества и така да се
удължава продължителността на техния живот. Бета-глюканът също така има способността да
повишава функционалността на макрофагите, като им позволява да унищожават по-големи
количества паразити, бактерии и вируси.
Най-новият продукт DiReset целенасочено укрепва имунната система, помага на организма да
мобилизира всичките си сили и да предотвратява множество остри и хронични заболявания. DiReset
позволява обновяването на имунитета на всички нива, като осигурява на човека най-активната защита.
Биоактивното съчетание на компонентите в този комплекс гарантирано подпомага в максимална
степен имунната система.

Специален състав
Природата е неизчерпаем източник на здраве. Тъкмо тя е дарила DiReset с неговите основни
биологично ценни и активни компоненти. Новият натурален продукт DiReset се характеризира със
специалния си природен състав. Природните компоненти, включени в него са подбрани така, че
взаимно да усилват действието си.
Присъстващият в състава на DiReset бета-глюкан е открит през 60-е години на миналия век в гъбите
Шийтаке и оттогава играе важна 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 в значителна степен удължава техния живот. Освен изразеният
имуномодулиращ ефект, бета-глюканът има и антиоксидантни свойства, като не позволява на
свободните радикали да увреждат ДНК-клетките.
Инулинът е натурален пробиотик, който спомага за нормализирането на микрофлората на чревния
тракт, като подобрява храносмилането. Инулинът помага на организма да усвои необходимите му
минерали и витамини, активизира кръвотворната система и повишава имунитета. Инулинът за DiReset
се произвежда от цикория, растяща в екологично чисти райони.
Спирулината не напразно се смята за един от най-полезните продукти. Именно нейният уникален
биохимичен състав й е позволил да се запази в първоначалния си вид дори след стотици милиони
години еволюция. Това синьозелено микроводорасло съдържа повече от хиляда жизнено важни за
организма вещества — витамини, аминокиселини и минерали. Спирулината също е прекрасен
източник на белтъчини. Благодарение на богатия си състав, спирулината укрепва «чревния имунитет»
и подобрява работата на храносмилателния тракт. Спирулината за DiReset се добива от дъното на
езерото Чад в Африка и езерото Цинхай в Китай.
Влизащият в състава на комплекса витамин Е е прекрасен антиоксидант. Той не само забавя
окислителните процеси, но и отговаря за защитните реакции на организма и стимулира имунитета. А
един от най-важните микроелементи — Селенът допълва ефекта на Витамин Е. Той също така
защитава организма от свободните радикали и активира имунитета.
DiReset: Моят имунитет е моята крепост!

