Imuregen – vyjadrenia odborníkov
Prírodný výživový doplnok vyvinutý českými imunológmi
MUDr. Bohumil Turek, CSc.: Čím je Imuregen výnimočný?
V tele dochádza vplyvom fyzikálnych, chemických a biologických faktorov k narušeniu
správneho chodu životných funkcií (obnova buniek, tkanív a tekutín), tak vznikajú
všetky choroby. Pokiaľ dôjde k poškodeniu bunky, tak ich náprave pomáhajú
nukleotidy, ktoré sú „náhradné diely“ pre obnovu bunkových štruktúr. Tieto spomínané
nukleotidy Imuregen obsahuje vrátane peptidov, ktoré sú antimikrobiálne.

MUDr. Josef Richter, CSc.: Význam dietárnych nukleotidov a antimikrobiálnych
peptidov s názvom IMUREGEN pre zdravotný stav a plnú akčnú pohotovosť
organizmu:
Dietárne nukleotidy sú obsiahnuté v potrave a sú základnými stavebnými kameňmi
DNA a RNA, čím zabezpečujú riadenie všetkých životných pochodov a funkcií
všetkých tkanív, orgánov tráviaceho ústrojenstva, krvotvorby, nervového a svalového
aparátu a imunity. Tiež slúžia ako dodávatelia energie. Strava by teda mala
obsahovať dostatok dNT, aby mohla byť zabezpečená obnova celého organizmu.
Príjem týchto nukleotidov je teda nutný po celý život. Zvýšená potreba týchto dNT je
potrebná v období rastu, starnutia, počas choroby a pri psychickej alebo fyzickej
záťaži. Počas týchto procesov sú dNT spotrebované v obrovskom množstve, teda ich
príjem z potravy môže byť nedostačujúci a to sa môže prejaviť na funkcii jednotlivých
orgánov.
Pätoro najdôležitejších použití dNT vo forme výživového doplnku Imuregen:
•
•
•
•
•

pri oslabenej imunite a pri liečbe únavového syndrómu,
na zvýšenie pohotovosti antiinfekčnej a antiparazitárnej imunity,
na urýchlenie rekonvalescencie po najrôznejších ochoreniach a hojenia po
úrazoch,
na zmiernenie vedľajších účinkov antibiotík a iných liekov,
pri akomkoľvek akútnom či chronickom pôsobení stresu.

Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc: Využitie Imuregenu pri liečbe chrípky
a prechladnutí:
•

•

Ak sa nemôže organizmus sám brániť proti vírusovému ochoreniu, nastáva
dramatický priebeh choroby. Jedinou účinnou obranou je zamedzenie styku s
infikovanou osobou, čo je v praxi ťažké, pretože než sa infikovanému prejavia
príznaky, nakazí medzitým ďalších ľudí.
V súčasnej dobe je najúčinnejším prístupom k riešeniu boja proti vírusovým
infekciám podávanie vysokoúčinných látok – vybrané aminokyseliny,
nukleotidy a iné esenciálne látky, ktoré organizmus využije na posilnenie
imunity. Takto vzniká prirodzená ochrana pred vznikom choroby a zabráni
komplikáciám.

•

•

Preto je Imuregen, ktorý prirodzene zvyšuje imunologickú kapacitu,
najúčinnejším prípravkom v boji proti chrípkovým ochoreniam. Obsahuje totiž
nukleotidy, vybrané bielkoviny, aminokyseliny, komplex železa, skupinu
vitamínov a minerálnych látok v optimálnom pomere a tým účinne modifikuje
obranu organizmu proti vírusovým infekciám bez vedľajších účinkov.
Podľa profesora Martiníka je Imuregen vhodný nástroj na zamedzenie ťažkého
priebehu chrípkových ochorení alebo hoci len vzniku ľahkého priebehu virózy.
Tento preparát vytvára zodpovedajúcu imunitu a pomáha tak telu prirodzene
bojovať s vírusovou infekciou.

