SKŁAD
BETAGLUKAN – to polisacharyd, który moduluje odporność i chroni organizm przed patogennymi drobnoustrojami, bakteriami i wirusami, a komórki skóry
– przed promieniowaniem UV. Betaglukan odżywia
odpornościowe komórki krwi – leukocyty i makrofagi,
przyspiesza proces ich dojrzewania, poprawia funkcjonalność makrofagów i umożliwia im niszczenie większej ilości wirusów, bakterii i pasożytów. Betaglukan
posiada działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, jak
również oczyszcza krew.
INULINA – to naturalny oligosacharyd i prebiotyk, który jest pożywieniem dla „dobrych” bakterii i stymuluje
ich produkcję w jelitach. Inulina poprawia przyswajanie
witamin i mikropierwiastków. Inulina wspomaga pracę
układu pokarmowego.
SPIRULINA – to wodorost
morski, który jest bogatym źródłem żelaza, wapnia, magnezu, cynku i
witamin z grupy B. Spirulina wzmacnia odporność,
wspomaga pracę wątroby i
odbudowuje mikroflorę jelit.
SELEN i WITAMINA Е regulują procesy utleniająco-regenerujące w organizmie, jak również zapewniają prawidłową pracę układu odpornościowego.
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DiReset
Naturalny produkt
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odporność
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SKŁADNIKI DiReset:
Wspomagają funkcje układu odpornościowego na
wszystkich poziomach
Normalizują mikroflorę jelit i wzmacniają tym
samym „odporność jelitową”
Wykrywają i niszczą zmutowane komórki na
najwcześniejszym stadium
Poprawiają trawienie
Umożliwiają maksymalne przyswajanie
substancji odżywczych, witamin i minerałów

DiReset: Moja odporność jest moja twierdzą

GROŹNE ZABURZENIA

DO OBRONY!

Nasz odporność – to złożona i wielostopniowa struktura,
obejmująca wszystkie narządy i układy organizmu. Aby
układ odpornościowy funkcjonował prawidłowo, niezbędne jest harmonijne współdziałanie wszystkich komórek,
narządów i tkanek. Właśnie ten mechanizm wewnętrzny
chroni nas przed wirusami i bakteriami. Układ odpornościowy zapewnia ochronę nie tylko przed zagrożeniami z
zewnątrz. Poprawnie działający układ ochronny organizmu potrafi wykryć i zniszczyć uszkodzone oraz zmutowane komórki, które mogą stać się przyczyną wielu poważnych chorób.
Jednakże ta ochrona nie zawsze działa bez zarzutu. Złe
warunki ekologiczne, nałogi, stres i nieprawidłowa dieta negatywnie wpływają na wszystkie organy organizmu, ale w pierwszej kolejności zaburzają pracę układu
odpornościowego.
Niczym dobrze umocniona twierdza układ immunologiczny stawia czoła atakowi bakterii i wirusów. Jeśli jednak
twierdza jest zniszczona w środku, trudno jest stawiać
opór i zapewnić ochronę. Wówczas układ
odpornościowy zaczyna zawodzić, co
skutkuje wpuszczeniem nieprzyjaciela do środka. Szczególnie
często zdarza się to w przypadku zaburzeń układu krwiotwórczego i trawiennego, kiedy choroby i stres powodują
zmniejszenie liczby komórek
odpornościowych krwi i jelit.
Zaburzenia mikroflory jelitowej, które często towarzyszą różnym stanom chorobowym, dodatkowo osłabiają
odporność.
Co można więc zrobić w takiej
sytuacji, kiedy układ odpornościowy przestaje spełniać swoje
funkcje ochronne? Czy można mu
jakoś pomóc zregenerować te funkcje?

Naturalny produkt DiReset wspomaga przywrócić funkcje
układu odpornościowego.
DiReset zawiera naturalne i unikalne immunomodulatory –
spirulinę i betaglukan, które umożliwiają układowi odpornościowemu pracę na pełnych obrotach.

Jedna kapsułka DiReset zawiera prawie dobową dawkę
selenu* i około połowy dobowej dawki witaminy E**, które
dzięki swemu synergetycznemu działaniu znacznie wzmacniają ogólną odporność organizmu.
W odróżnieniu od innych produktów stymulujących odporność, preparat DiReset można stosować przez cały czas i
niezależnie od sezonu. Preparat ten potrafi bowiem aktywizować odporność nie obciążając organizmu i nie powodując
efektu uzależnienia.
Preparat DiReset jest szczególnie polecany do stosowania po przebytej kuracji oczyszczania organizmu z toksyn
przy pomocy produktu D i Guard nano. Zastosowanie obu
produktów powoduje bardzo szybką regenerację układu
odpornościowego.
* 67% dobowej dawki selenu dla mężczyzn i 91% dobowej dawki dla
kobiet.
** 40% dobowej dawki witaminy Е.

WARTO WIEDZIEĆ
Czy wiecie, że...
Betaglukan – to odkryty ponad 40 lat temu unikalny
związek, którego duże
ilości znajdują się w
otrębach owsianych
i grzybach shitake.
Naukowcy z całego
świata badali właściwości betaglukanu i
zgodnie doszli do wniosku, że jest on jednym z
najlepszych aktywatorów
odporności systemowej, ponieważ wspomaga odżywianie odpornościowych komórek
krwi – makrofagów i leukocytów. Betaglukan odgrywa
również ważną rolę w immunologii, podobnie jak penicylina wśród antybiotyków.
Inulina jako substancja odkryta przed dwoma wiekami.
Odtąd jest to najpowszechniej stosowany
prebiotyk na świecie,
który poprawia pracę układu pokarmowego i przemianę
materii, jak również
wspomaga odpornościowe komórki jelit.
Znaczna część inuliny
jest wytwarzana z cykorii.

