Imuregen – vyjádření odborníků
Přírodní doplněk stravy vyvinutý českými imunology

MUDr. Bohumil Turek, CSc.: Čím je Imuregen výjimečný?
V těle dochází vlivem fyzikálních, chemických a biologických faktorů k narušení
správného chodu životních funkcí (obnova buněk, tkání a tekutin), tak vznikají veškeré
choroby. Pokud dojde k poškození buňky, tak jejich nápravě pomáhají nukleotidy, které
jsou „náhradními díly“ pro obnovu buněčných struktur. Tyto zmiňované nukleotidy
Imuregen obsahuje včetně peptidů, které jsou antimikrobiální.
MUDr. Josef Richter, CSc.: Význam dietárních nukleotidů a antimikrobiálních
peptidů pod názvem IMUREGEN pro zdravotní stav a plnou akční pohotovost
organismu:
Dietární nukleotidy jsou obsaženy v potravě a jsou základnými stavebními kameny
DNA a RNA, čímž zabezpečují řízení všech životních pochodů a funkcí všech tkání,
orgánů trávicího ústrojí, krvetvorby, nervového a svalového aparátu a imunity. Také
slouží jako dodavatelé energie. Strava by tedy měla obsahovat dostatek dNT, aby
mohla být zajištěna obnova celého organismu. Příjem těchto nukleotidů je tedy nutný
po celý život. Zvýšená potřeba těchto dNT je potřeba v období růstu, stárnutí, během
nemoci a při psychické či fyzické zátěži. Během těchto procesů jsou dTN
spotřebovávány v obrovském množství, tudíž jejich příjem z potravy může být
nedostačující, a to se může projevit na funkci jednotlivých orgánů.
Patero nejdůležitějších užití dNT ve formě potravinového doplňku Imuregen:
•

Při oslabené imunitě a při léčbě únavového syndromu

•

Pro zvýšení pohotovosti antiinfekční a antiparazitární imunity

•

Pro urychlení rekonvalescence po nejrůznějších onemocněních a hojení po
úrazech

•

Pro zmírnění vedlejších účinků antibiotik a jiných léků

•

Při jakémkoliv akutním či chronickém působení stresu

Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc.: Využití Imuregenu při léčbě chřipky
a nachlazení:

•

Pokud se nemůže organismus bránit virovému onemocnění sám, nastává
dramatický průběh nemoci. Jedinou účinnou obranou je zamezení styku
s infikovanou osobou, což je v praxi těžké, protože než se infikovanému
projeví příznaky, nakazí mezitím další lidi.

•

V současné době je nejúčinnějším přístupem k řešení boje proti virovým
infekcím podávání vysoce účinných látek – vybrané aminokyseliny, nukleotidy
a jiné esenciální látky, které organismus využije pro zesílení imunity. Takto
vzniká přirozená ochrana před vznikem nemoci a zabrání komplikacím.

•

Proto nejúčinnějším přípravkem v boji proti chřipkovým onemocněním je
Imuregen, který přirozeně zvyšuje imunologickou kapacitu. Obsahuje totiž
nukleotidy, vybrané bílkoviny, aminokyseliny, komplex železa, skupinu
vitaminů a minerálních látek v optimálním poměru a tím účinně modifikuje
obranu organismu proti virovým infekcím bez vedlejších účinků.

•

Dle profesora Martiníka je Imuregen vhodný nástroj, jak zamezit těžkému
průběhu chřipkových onemocnění, nebo byť jen vzniku lehkého průběhu
virózy. Tento preparát vytváří odpovídající imunitu a pomáhá tím pádem tělu
přirozeně bojovat s virovou infekcí.

