DiReset
Моят имунитет е моята крепост

Нашият имунитет
Имунитетът (от/на лат. immunitas свободен, освобождаване от
нещо) представлява устойчивостта на организма към различни инфекциозни
агенти (вируси, бактерии, гъбички, едноклетъчни, хелминти), продуктите от
жизнената им дейност, инвазиите на чуждородни организми (в т. ч.
болестотворни микроорганизми), както и невъзприемчивост към тъкани и
вещества (например, отрови от растителен и животински произход), с
антигенни свойства.

Имунитетът е:
 комплексна реакция на организма, насочена до го защити от внедряването на
чуждороден материал и от видоизменените собствени клетки
 цялостна, многофакторна динамична система за поддържане, контрол и корекция
на генетичната еднородност на вътрешната среда на човека.
 сложна многостепенна структура, която включва няколко системи на организма
 «охранител» и «спасител» на тялото от всичко, което е чуждородно и опасно за
него

Отслабен имунитет
Отслабеният имунитет е най-важната причина за повечето ни
болести; той не само улеснява проникването на вредоносни
агенти в тялото, но също така влошава общото състояние на
човека и е причина за поява на хронични заболявания.
Причини за отслабване на имунитета:
нарушено хранене
неблагоприятно въздействие
на околната среда
чести инфекции, паразити, глистни
инвазии и първични заболявания
на отделните органи
съвременният начин на живот

Да се замислим над цифрите…



днес, хроничните заболявания, като сърдечносъдовите, инсулта, рака, хроничните респираторни
заболявания и диабета са главните причини за
смъртност в света — от тях са предизвикани 63%
от смъртните случаи в световен мащаб

 по данни на Росстат, през 2011 г. са регистрирани
над 31 000 000 случая на остри респираторни
вирусни заболявания и грип
 По данни на статистическите агенции, всяка година
от грип се разболяват повече от 500 000 000 души

Идеалният продукт за имунитета
1. Укрепване на «чревния имунитет»
ПОЛЕЗНИТЕ БАКТЕРИИ!
Едно ефикасно средство задължително включва пребиотици
2. Подобряване качеството на кръвта
ИМУННИТЕ КЛЕТКИ В КРЪВТА — МАКРОФАГИТЕ И ЛЕВКОЦИТИТЕ
3. Меко действие
НЕ на интензивното «пришпорване» на имунитета. Правилното имунно
средство трябва да действа меко и щадящо, да помага на организма, без да
предизвиква пристрастяване
4. Натурален състав
Продуктите за укрепване на имунитета НА НАТУРАЛНА ОСНОВА се
възприемат по-добре от организма и по-рядко предизвикват алергии

5. Удобство при използването
Оптималният вариант е продуктът да е под формата на таблетка или
капсула, които просто се изпиват с вода

DiReset – идеалното средство
за укрепване на имунитета

DiReset –
уникални природни компоненти

Като съчетава в себе си такива активни
компоненти, като:
бета 1,3/1,6 глюкан, инулин, спирулина,
витамин Е и селен, БАД DiReset е уникален по
рода си продукт, който позволява на имунната
система да работи с пълния си капацитет

DiReset – уникални
природни имуномодулатори.
Бета-глюкани.
Бета-глюканите играят важна роля в имунологията, подобно на
пеницилина в света на антибиотиците
1. Бета-глюканите активират както местния, така и системния
имунитет
2. Освен изразеното имуномодулиращо действие, както по отношение
на специфичния, така и по отношение на неспецифичния имунитет,
бета-глюканите имат антиоксидантни свойства
Бета-глюканите са ефикасни
имуномодулиращи агенти, широко
използвани в медицинската
практика по цял свят

DiReset – уникални
природни имуномодулатори. Инулин.
Инулинът е най-ефективният
пребиотик в света.
1. Стимулира увеличаването на «добрите
бактерии», като спомага за по-бързото им
адаптиране в чревния тракт и в борбата
им с «лошите бактерии»
2. Извежда тежки метали, радионуклиди,
холестерол, различни токсини.
3. Спомага за по-доброто усвояване на
много витамини и минерали (особено на
калций, магнезий, мед, цинк, желязо и
фосфор)

DiReset – уникални природни
имуномодулатори. Спирулина.

Микроводорослото спирулина е
световен лидер по полезни свойства
сред растенията
1. повишава имунитета
2. спомага за извеждането от организма
на остатйчните вещества от метаболизма
и токсините
3. има антиоксидантни свойства

DiReset – мощни антиоксиданти.
Витамин Е и селен.

Витамин Е и селенът повишават общата
съпротивляемост на организма

Se

1. В състава на една капсула DiReset се
съдържа почти дневната норма на селен (67%
от дневната норма за мъжете и 91% — за
жените)
2. В състава на една капсула DiReset се
съдържа 40% от дневната норма на витамин Е

Vit

E

DiReset. Моят имунитет е моята крепост
Съставките на DiReset:

 помагат да се «рестартира» и обнови
имунната система на всички нива
 активират работата на имунните клетки,
удължават живота им

 разпознават и унищожават мутиращите
клетки на ранен стадий от развитието им
 нормализират микрофлората на чревния
тракт, като така укрепват «чревния
имунитет»
 спомагат за извеждането от организма
на вредни вещества и токсини

 подобряват храносмилането

По–ефективни заедно.

DiReset се препоръчва да се взема в съчетание с прочистващия от
токсини комплекс D i Guard nano или след курс за прочистване

Препоръчваме DiReset
Рискови групи:
 хора, боледуващи често от простудни заболявания
 хора, страдащи от хронични заболявания

 възрастни и хора в предпенсионна възраст
 хора на възраст от 35 до 45 години, живеещи в неблагоприятни екологични
условия, където водата и храната съдържат вредни вещества
 хора, подложени на големи емоционални натоварвания, стрес, не спазващи
принципите на рационалното хранене, на които не им достига сън, които не се
занимават с физически упражнения
 хора, злоупотребяващи с алкохол, пушачи
 млади хора с активен социален живот, основно, работещи в офиси. Те са
подложени на чести стресови ситуации, не спазват принципите на рационалното
хранене, хранят се на крак, изпитват недостиг на сън. Повечето от тях са
пушачи.

Съвети за имунитета.
 възстановяване на недостига на витамини и
минерали в организма с помощта на натурални
продукти и добавки към тях
 редовни разходки на чист въздух
 редовно практикуване на физически упражнения

 отказ от тютюнопушене
 ограничаване на консумацията на захар и други
вредни въглехидрати, както и на алкохол
 здрав и продължителен сън

Само положителни емоции, винаги
широка усмивка и изключително

вътрешно спокойствие!

Благодаря за вниманието!

