нарушенглюкозентолеранс,
инсулиноварезистентност,
метаболитен синдром,
диабет тип 1 и тип 2
препоръчителна
цена: 24 лв

ИмуноФактор
60 капсули

Най-обогатената
билкова формула
за по-добър имунитет!

l ВОДИ ДО ЗДРАВОСЛОВНИ НИВА НА
КРЪВНАТА ЗАХАР,
- Балансира клетъчния и хуморален
имунитет.
l БАЛАНСИРА НИВАТА НА ИНСУЛИН И
- Повишава клетъчната антиоксидантна
защита. ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
ИНСУЛИНОВАТА
l НАМАЛЯВА
ПРИСТЪПИТЕ
- Подходящ при пациенти с превантивна
цел, както
и част от НА ГЛАД
Състав
на
2
таблетки:
терапевтичната схема за имунокомпрометирани
пациенти
l НАМАЛЯВА НИВАТА
НА на
ХОЛЕСТЕРОЛА
И
ТРИГЛИЦЕРИДИТЕ
химиотерапия, лъчетерапия, антибиотична терапия др.
l НАМАЛЯВА НИВАТА НА ГЛИКИРАНИЯ
Състав на 2 ХЕМОГЛОБИН
капсули:
семена (95 % екстракт)
100 mg ДЕН
Гравиола (прах)
300 mg Гроздови
l ОСИГУРЯВА
ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ

Малинов сок екстракт
Зелен чай ( 40 % екстракт)
Куркумин (прах)
Бета-глюкан
Котешки нокът (прах)
Чесън (прах)
Корейски женшен (прах)
Лeвкопен (аскорбинова киселина)
Кварцетин
Борова кора (95 % екстракт)

200 mg
200 mg
100 mg
100 mg
20 mg
20 mg
20 mg
2 mg
50 mg
100 mg

Нар (40 % елагова киселина)
50 mg
Есиак чай комплекс (Индийски ревен, корен
от репей, кора от брязд, стрък козя брада) 100 mg
Състав:
AHCC D3
20 mg
Витамин
10 µг
Цинк
Фолиева
киселина
400 µг Майтаке
Хром
Комплекс
от
гъби
(Шийтаке,
и
Рейши)
80 mg
Ниацин
16 мг
Екстракт от червен ориз
ARA-6 В12
(арабиногалактан)
20 mg
Витамин
50 µг
Екстракт от плод от карела
Алфа липоева киселина 150 мг
Екстракт от сминдух
Екстракт
от
маслинови
листа
50 mg
Биотин
400 µг
Екстракт от джимнема
Витамин С (аскорбинова киселина)
30 mg
Витамин Е
30 IU
Селен (хелат на амино киселина)
20 mcg

Доза за дневен прием: по 2 капсули, веднъж дневно.

Търсете в аптеките
Търсете в аптеките
Производител: Dr.Green,USA

Вносител: Витафокус
София 1421, ул. Никола Козлев 5
тел: 02/ 981 69 28, 02/ 850 21 51; www.vitafocus.net
Станете наш приятел Vitafocus

Не
ток е късно
си
ни
и
да предотвратим
гъб
диабета
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ии

ДИАГЛЮКО ФОРТЕ

Когато препятствието
пред кантара е инсулиновата
резистентност

За да имате здравето и енергията
да сбъднете мечтите си!

15 мг
500 µг
400 мг
400 мг
200 мг
200 мг

Имунофактор - факторът
за Вашето бъдеще!

ИмуноФактор – най-обогатената билкова формула
за по-добър имунитет
Съдържа множество уникални съставки взаимнопотенциращи
действието си за подобряване на имунитета, както с превантивна, така и терапевтична цел.
ГРАВИОЛА
Американски лекари са идентифицирали най-силният природен антиканцероген - гравиолата. Според експерти, използването му може да има по-мощен ефект от химиотерапията.
Множество лабораторни тестове показват, че плодовете и соковете от гравиола са в състояние да се борят изключително
ефективно с раковите клетки. От 1970 г. са направени повече
от 20 клинични проучвания, които показват, че екстракт от това
растение е в състояние да унищожава злокачествени клетки
на 12 вида рак, включително на дебелото черво, на гърдата, на
простатата, белия дроб и на панкреаса.
Учени са правили сравнителни изследвания , като са сравнявали с ефекта при терапията с Adriamycin (основно химиотерапевтично лекарство).Установено е, че екстракта от гравиола е 10 000 пъти по-мощен и убива раковите клетки, без да
уврежда здравите – т.наречената „селективна цитотоксичност”. При приема на гравиола не
се получават и страничните ефекти на химиотерапията – гадене, загуба на тегло, загуба на
коса.Освен това екзотичното растение има и свойствата на антибиотик с широк спектър –
притежава антигъбични и антипаразитни свойства.
Гравиолата оказва благоприятен ефект и върху нервната и вегетативната системи: регулира
кръвното налягане, помага при стрес.
КУРКУМА
Куркумата е мощен антиоксидант, който има естествени антибактериални и противовъзпалителни свойства, спомагащи за поддържането на общото благосъстояние. Мощен антисептик, естествен
противовъзпалителен агент.
БЕТА- ГЛЮКАН
Изключително ефективен и популярен имуностимулатор с естествен произход. Засилва активността на имунните клетки и способността им да убиват бактерии и др. микроорганизми.
Стимулира производството на имунни тела.
ЕСИАК (ЧАЙ КОМПЛЕКС)
Известен още като чаят на Рене Кейс – канадска медицинска сестра излекувала много
случаи на рак с този чай. През 1922 г една пациентка й разказва за билкова смес на
един индианец от Канадско индианско племе, която въстановява здравето й. Сестра Кейс
приготвя тази формула за леля си, която е в последните етапи на болестта. След няколко
месеца здравето на лелята се подобрява значително. Така години наред сестра Кейс помага
на стотици пациенти да се преборят с коварната болест. Оригиналната билкова формула е
наречена ЕСИАК, която е името на сестра Кейс (Caisse) прочетено от зад напред.

КОМПЛЕКС ОТ ГЪБИ
Шийтаке, Майтаке и Рейши – Китайски витални гъби. Представлява уникален комплекс от
най-мощните лековити растения, познати от векове в източната медицина , с тяхното удивително лечебно въздействие върху човешкия организъм .

шийтаке

майтаке

рейши

Те са единствения природен източник богат на Германий, ценни витамини, минерали, аминокиселини. Максимално стимулира имунната система и повишава защитните функции
на организма. Силно изразено противовъзпалително, противовирусно и антиканцерогенно
действие.

Балансирана Имунна система
Вътрешни Фактори

Външни Фактори

Автоимунни заболявания
Алергична реакция
(Диабет тип 1, ревматои(сенна хрема,екзема,
ден артрит, псориазис
астма, синузит)
лупус, множествена
склероза)
Имунна свръх-реакция




Балансирана Имунна Система=оптимална ефективност
Рак
(хепатит, ХИВ,
херпес зостер,
Туберкулоза)

Потисната имунна
реакция

Инфекции
(вируси, бактерии,
гъбички, паразити)

