СЪСТАВ
БЕТА-ГЛЮКАН. Полизахарид, който модулира имунитета и защитава организма от патогенни микроорганизми, бактерии и вируси, а кожните клетки — от
UV-лъчи. Той подхранва имунните кръвни клетки —
левкоцитите и макрофагите, ускорява скоростта на
тяхното съзряване; повишава функционалността на
макрофагите, позволявайки им да унищожават голямо количество вируси, бактерии и паразити. Има
антимикробни и противовъзпалителни свойства и
прочиства кръвта.
ИНУЛИН. Натурален олигозахарид и пребиотик. Той
е храна за «добрите» бактерии, стимулира тяхното
развитие в червата. Инулинът способства усвояването на витамините и микроелементите. Препоръчва се като средство, намаляващо появата на заболявания на стомашно-чревния тракт.
СПИРУЛИНА. Морско водорасло, богато на желязо,
калций, магнезий, цинк
и витамини от група В.
Укрепва имунната система, подобрява функциите
на черния дроб и възстановява микрофлората на
чревната система.
СЕЛЕН и ВИТАМИН Е. Регулират окислително-възстановителните процеси в организма и осигуряват
нормалната работа на имунната система.

ВАШ НЕЗАВИСИМ
КОНСУЛТАНТ ОТ VISION:
Име
Телефон
E-mail
Код на консултанта

Подробно за продуктите Vision на:
www.vipgroup.net

DiReset
Натуралeн продукт
за активиране
на имунитета
СЪСТАВКИТЕ НА DIRESET:

Поръчка на продуктите на Vision
(нужен Ви е код на консултанта):
Tel.: +359 2 8183940
www.visionshop.bg

Спомагат за рестартиране и обновяване на
имунната система на всички нива
Нормализат чревната микрофлора, укрепвайки
по този начин «чревния имунитет»
Идентифицират и унищожават мутиращите
клетки на най-ранен стадий
Подобряват храносмилането
Способстват за максималното усвояване
на хранителните вещества, витамините и
минералите

DiReset: моят имунитет е моята крепост

ОПАСНА ПОВРЕДА

ВЗЕМИ ЗАЩИТАТА В СВОИ РЪЦЕ!

Нашият имунитет представлява една сложна, многостепенна структура, обемаща всички системи на организма. За да има добър имунитет, всички клетки,
органи и тъкани трябва да работят в синхрон. Именно
този вътрешен механизъм защитава човешкия организъм от вируси и бактерии. Но имунната система ни
предпазва не само от външни «нападения». Правилно
устроената защитна система на организма е способна
да идентифицира и унищожи увредените и мутиращите клетки, които могат да причинят много сериозни
заболявания.
Тази защита далеч не винаги работи безупречно. Лошата екология, вредните навици, стресът и некачественото хранене се отразяват по отрицателен начин
върху всичките системи на организма, а на първо място страда имунната система.
Подобно на добре укрепена крепост, имунитетът противостои на «нападенията» на бактериите и вирусите.
Но ако крепостта се разрушава отвътре, става невъзможно да се отбранява. И имунната
система се поврежда, позволявайки на «врага» да проникне вътре.
Особено често това се случва
при нарушения в кръвотворната и храносмилателната
системи, когато заболяванията и стресът намаляват
количеството на имунните
клетки в кръвта и червата.
Нарушаването на микрофлората на чревния тракт,
съпътстващо много болестни състояния, допълнително
отслабва имунитета.
Какво да правим, ако имунитетът вече не изпълнява защитните си функции? И можем ли да
му помогнем да се възстанови?

Натуралният продукт DiReset спомага за «рестартиране»
и обновяване на имунната система.
DiReset съдържа уникални природни имуномодулатори —
спирулина и бета-глюкан, които позволяват на защитната
система да работи с пълна сила.

В състава на една капсула DiReset се съдържа почти
дневната норма селен* и около половината от дневната
норма на витамин Е**, които благодарение на синергичния
ефект, осезаемо повишават общата съпротивляемост на
организма.
За разлика от други имуностимулиращи продукти, DiReset
може да се приема постоянно и независимо от сезона. Той
е способен да активизира имунитета без допълнителни
натоварвания върху организма и не предизвиква
пристрастяване.
Специално се препоръчва приема на DiReset след
прочистването на организма от токсини с помощта на
Ди ай Гард нано. При подобен подход към здравето
имунната система се възстановява максимално бързо.
* 67% от дневната норма на селен за мъже и 91% от дневната норма
за жени.
** 40% от дневната норма на витамин Е.

ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ
Знаете ли, че...
Бета-глюканът е уникално съединение, открито преди 40 години,
което се съдържа в
големи количества
в овесените трици
и гъбите шиитаке.
Учените от цял свят
изследват свойствата на бета-глюкана и
единодушно стигат до
извода, че той е един от
най-добрите активатори на системния имунитет, тъй като подпомага подхранването
на имунните клетки на организма — макрофагите
и левкоцитите. Бета-глюканът има същата важна
роля в имунологията, както пеницилинът в света на
антибиотиците.
Инулинът, в качеството
му на лекарствено вещество е открит едва
преди двеста години и от тогава е
най-използваният
пребиотик в света.
Той подобрява работата на стомашно-чревния тракт и
метаболизма, поддържа имунните клетки на
чревната система. Инулинът
се добива предимно от цикория.

