
DiReset 

Moja odporność – to moja twierdza 



Odporność (inaczej układ immunologiczny – od łacińskiego słowa „immunitas” – wolny od 

chorób, uwolniony z obciążeń) jest reakcją obronną organizmu na różnego rodzaju czynniki 

infekcyjne (wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, helminty), produkty ich czynności oraz 

inwazje obcych organizmów (w tym drobnoustrojów chorobotwórczych), jak również 

brakiem podatności na tkanki i substancje (przykładowo, trucizny pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego), które mają działanie antygenowe. 

Nasza odporność 

 kompleksowa reakcja organizmu, skierowana na ochronę przed zaimplementowaniem 

obcego materiału i zmienionych komórek własnych 

 jednolity i całościowy, wieloczynnikowy i dynamiczny system wsparcia, kontroli oraz 

regulacji genetycznej jednorodności wewnętrznego środowiska człowieka 

 złożona i wielostopniowa struktura, obejmująca kilka układów w organizmie 

 ochrona i zabezpieczenie naszego organizmu przed tym, co jest obce i niebezpieczne 

Odporność – to: 



Osłabiona odporność - to podstawowa przyczyna wielu naszych 

dolegliwości,która nie tylko powoduje przenikanie do organizmu 

szkodliwych czynników, ale również pogarsza ogólną kondycję 

człowieka, stając się powodem rozwoju chorób przewlekłych. 

 

Przyczyny osłabienia odporności: 

zaburzenia żywienia 

szkodliwe oddziaływanie środowiska  

zewnętrznego 

częste infekcje, pasożyty, inwazje 

robaków oraz pierwotne choroby 

poszczególnych narządów 

współczesny styl życia 

Osłabiona odporność 



 obecnie choroby przewlekłe, takie jak choroby serca, udar 

mózgu, nowotwory, przewlekłe choroby dróg oddechowych 

oraz cukrzyca są najczęstszą przyczyną zgonów – stanowią 

63% wszystkich przypadków śmierci na świecie  

 według danych europejskiego urzędu statystycznego, w 

2011 r. we wschodniej Europie zarejestrowano ponad 31 

000 000 przypadków zachorowania na choroby dróg 

oddechowych oraz grypę 

 według danych światowych agencji statystycznych, co roku 

na grypę choruje około 500 000 000 osób 

Zastanówmy się nad liczbami… 



1. Wzmocnienie „odporności jelitowej” 

 POŻYTECZNE BAKTERIE!  

 Skuteczny preparat powinien zawierać prebiotyki 

2.  Poprawienie jakości krwi 

 ODPORNOŚCIOWE KOMÓRKI KRWI – MAKROFAGI I LEUKOCYTY 

3.  Łagodne działanie  

 Mówimy „NIE” dla intensywnego „podciągania” odporności. Dobry preparat 

wzmacniający odporność powinien działać łagodnie, wspomagając organizm, 

ale nie powodując efektu uzależnienia 

4.  Naturalny skład 

 Produkty wzmacniające odporność O NATURALNYM SKŁADZIE są lepiej 

przyswajane przez organizm i rzadziej wywołują reakcje alergiczne 

5.  Wygodne stosowanie 

 Optymalnym rozwiązaniem są produkty w postaci tabletek lub kapsułek, które 

wystarczy tylko popić wodą 

Idealny produkt wzmacniający odporność 



DiReset – idealny preparat wzmacniający 
odporność 



DiReset –  
unikalne składniki naturalne 

BAD DiReset zawiera takie składniki aktywne, jak beta 

1,3/1,6 glukan, inulina, spirulina, witamina Е oraz 

selen, dzięki czemu jest produktem jedynym  

w swoim rodzaju i pozwala układowi odpornościowemu 

pracować na pełnych obrotach. 



Betaglukany odgrywają równie ważną rolę w immunologii,  

co penicylina wśród antybiotyków 

 

1. Betaglukany aktywizują odporność zarówno miejscową, jak i systemową. 

 

2. Oprócz silnego działania immunomodulującego w zakresie odporności 

swoistej i nieswoistej, betaglukany posiadają również właściwości 

antyutleniające. 

DiReset – unikalne naturalne 
immunomodulatory. Betaglukany. 

Betaglukany — to skuteczne 

czynniki immunomodulujące, 

szeroko stosowane w praktyce 

medycznej na całym świecie. 



 Inulina – to najskuteczniejszy prebiotyk 

na świecie. 

 

1.   Stymuluje rozwój „dobrych” bakterii, 

przyspieszając proces ich adaptacji w jelitach 

i wspomagając ich zdolność do zwalczania 

„złych” bakterii. 

 

2. Wspomaga wydalanie z organizmu metali 

ciężkich, radionuklidów, cholesterolu oraz 

innych substancji toksycznych. 

 

3. Poprawia przyswajalność wielu witamin oraz 

substancji mineralnych (zwłaszcza wapnia, 

magnezu, miedzi, cynku, żelaza i fosforu). 

 

 

 

DiReset – unikalne naturalne 
immunomodulatory. Inulina. 



Mikrowodorost spirulina – to światowy 

lider wśród roślin o cennych właściwościach 

 

1. wzmacnia odporność 

2. wspomaga wydalanie z organizmu substancji 

trujących i toksycznych 

3. posiada działanie antyutleniające 

 

 

DiReset – unikalne naturalne 
immunomodulatory. Spirulina. 



Witamina E i selen poprawiają ogólną 

odporność organizmu 

 

1. W skład jednej kapsułki preparatu DiReset 

wchodzi prawie dzienna norma selenu (67% 

dziennej normy dla mężczyzn oraz 91% dla 

kobiet). 

 

2. Jedna kapsułka preparatu DiReset zawiera 

40% dziennej normy witaminy E. 

 

DiReset – silne antyutleniacze. 
Witamina E i selen. 

Se 

Vit E 



 

 

DiReset. Moja odporność – to moja twierdza. 

Składniki DiReset: 

 

 pozwalają na nowo uruchomić oraz 

zregenerować układ odpornościowy na 

wszystkich poziomach  

 

 aktywizują pracę komórek 

odpornościowych oraz przedłużają ich 

trwałość  

 

 identyfikują i niszczą zmutowane komórki 

na najwcześniejszym etapie 

 normalizują mikroflorę jelit, wzmacniając 

tym samym „odporność jelitową”  

 wspomagają wydalanie z organizmu 

substancji trujących i toksycznych 

 poprawiają trawienie 

 



DiReset zaleca się stosować razem z preparatem oczyszczającym z 

substancji toksycznych D i Guard nano lub po kuracji oczyszczającej. 

Razem skuteczniej. 



Grupy ryzyka: 

 

 osoby podatne na częste przeziębienia 

 osoby cierpiące na choroby przewlekłe 

 osoby w starszym i przedemerytalnym wieku 

 osoby w wieku 35-45 lat, mieszkające w niesprzyjających warunkach ekologicznych, 

narażone na spożywanie szkodliwych substancji wraz z jedzeniem i wodą 

 osoby narażone na silne napięcia emocjonalne i stres, które nie przestrzegają zdrowej 

diety, niedosypiają i nie uprawiają sportu 

 osoby nadużywające alkoholu i papierosów 

 młodzi ludzie, którzy prowadzą aktywne życie społeczne, głównie pracownicy biurowi, 

ponieważ są oni narażeni na stres, nie dbają o zdrowe odżywianie się, zadawalając 

się szybkimi przekąskami i niedosypiają. Dodatkowo, większość z nich pali papierosy. 

Polecamy DiReset. 



 uzupełnienie niedoboru witamin i substancji 

mineralnych w organizmie przy pomocy produktów 

naturalnych i suplementów diety 

 regularne spacery na świeżym powietrzu 

 regularna aktywność fizyczna 

 rzucenie palenia 

 ograniczenie spożycia cukru i innych szkodliwych 

węglowodanów, jak również alkoholu 

 długi i zdrowy sen 

Porady jak wzmocnić odporność. 

Pozytywne emocje, promienny uśmiech  

i spokój wewnętrzny! 

 



Dziękuję za uwagę! 


