ТИМУС
с пробиотици
“Д-р Качугин - естествено подобрение на здравето”

Ñòèìóëèðà èìóííàòà ñèñòåìà
Ïîäîáðÿâà ìåòàáîëèçìà
Îïòèìèçèðà ÷ðåâíàòà ôëîðà
Çàáàâÿ ïðîöåñà íà ñòàðååíå
Ïðèòåæàâà ïîäìëàäÿâàùè ñâîéñòâà
Thimus – Bifidobacteria Complex ñúäúðæà âèñîêà êîíöåíòðàöèÿ íà ëèîôèëèçèðàíà
òèìóñíà òúêàí â êîìáèíàöèÿ ñ ïîëåçíàòà Áèôèäîáàêòåðèÿ. Òåçè ñúñòàâêè ñòèìóëèðàò
åñòåñòâåíàòà èìóíîçàùèòíà ôóíêöèÿ íà îðãàíèçìà. Ïîìàãàò íà òÿëîòî äà áúäå â
äîáðî çäðàâîñëîâíî ñúñòîÿíèå, ïðåäîòâðàòÿâàò çàáîëÿâàíèÿ è çàáàâÿò ñòàðååíåòî.

Тимусът е ключов орган за имунната система. Тимусната жлеза регулира имунната система чрез
развитието на имунните клетки и свързания с тях имунитет. В допълнение към имуностимулиращата си
функция, тимусът произвежда и хормони, които влияят на други органи и системи като бъбреци, далак,
репродуктивната и централната нервна системи. Тимусната жлеза е много активна по време на
детството. При достигане на 50-60 годишна възраст, тимусната жлеза е вече почти изцяло обвита от
мастни тъкани. Дегенерацията на тимуса е една от най-драматичните и всеобхватни промени,
настъпващи в имунната система на човека с напредването на възрастта. Ниски нива на тимусните хормони
в кръвта са свързани с подтискането на имунитета и са типични за възрастни лица с хронични инфекции,
автоимунни заболявания, пациенти страдащи от рак и СПИН. При развитието на много заболявания може да
бъде намерена начална пряка или непряка връзка с разстройство на имунната система. Употребата на
тимусен екстракт води до основно възстановяване на имунната система. Тимусните екстракти обикновено
се ползват за третиране на първични имунодефицитни състояния, костномозъчна недостатъчност,
автоимунни разстройства, хронични кожни заболявания, повтарящи се вирусни и бактериални инфекции,
хепатит, алергии, намаляване на страничните ефекти при химиотерапия, при рак. При третиране с
тимусни хормони на пациенти със злокачествени тумори се наблюдава активизация на имунната система и
подобряване на качеството им на живот. Редовното прилагане на тимусни продукти намалява
податливостта на организма към инфекции. Тимусният екстракт предпазва от инфекции и рак,
стимулирайки белите кръвни телца. Хората, приемащи Thymus Glandular Supplement имат по-добър шанс в
борбата с болестите и остаряват по-бавно.
Thymus Complex съдържа замразени и изсушени тимусни жлези от Нова Зеландия.
Пробиотици (Bifidobacteria Complex)
Нормално в човешкия храносмилателен тракт живеят около 500 различни вида бактерии. Пробиотиците са
полезни за храносмилателния тракт и здравето микроорганизми. По правило се считат за безопасни – тъй
като са част от нормалното съдържание на храносмилателната система. Пробиотиците играят важна роля
за регулирането на чревните и храносмилателни функции като балансират чревната микрофлора. Също
така пробиотиците помагат осигурявайки допълнителни полезни бактерии при създаване на имунитет
срещу инфекции и възпалителни процеси. Пробиотиците подобряват и чревните функции. Клинични
изследвания са установили, че терапия с пробиотици помага за лечение и профилактика на редица
стомашно-чревни разстройства, забавя развитието на алергии при децата и лекува и предотвратява
вагинални и уронални инфекции при жените. Бифидобактерия пробиотиците са естествен компонент на
бактериалната флора на човешкото тяло. С напредването на възрастта се наблюдава намаление на броя на
полезните бифидобактерии в дебелото черво и отслабване на имунитета. Приемът на Бифидобакетрия
пробиотици стимулира имунната ви система, осигурява защита срещу инфекции и болестотворни бактерии
и подтиска влиянието на токсините или спомага за тяхното изхвърляне от организма. Бифидобактерия
пробиотиците произвеждат и естествени за тялото витамини.
Probiotic Complex съдържа полезната за живота бактерия Bifidobacteria Bifidum.
Предупреждения:
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Бременни или кърмещи жени, хора страдащи от диабет,
хипогликемия и такива с усложнено здравословно състояние или приемащи лекарства, трябва да се
консултират с лекар преди приемането на тази хранителна добавка. Тези продукти не са предназначени за
диагностициране, лечение и превенция на заболявания. Винаги се консултирайте с лекар преди смяна или
прием на някое лекарство.
Да се съхранява на хладно и сухо.
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