0403

ABY TĚLO NEREZIVĚLO A ŠKŮDCI NEŠKODILI
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V KLASu vždy uplatňovali filozofii co nejvyšší kvality. I proto přicházejí

No konečně má firma KLAS přípravek na imukaždoročně na trh v průměru maximálně s jedním novým přípravkem. Jen
ten nejlepší z nejlepších projde sítem vývoje, výběru a zkoušení.
nitu. Proč tak pozdě?
2
Nejprve bych rád podotkl, že každý z dosavadních příJen namátkou: excelentně například násobí antioxidační účinky
QUATRA KLAS, jakož i mnohé další. U LKVB6 zase zintenzivňuje
pravků KLASu posiluje svým způsobem imunitu. Ale teprve u IMUNO C KOMPLEXU se
hubnutí korekcí funkcí žláz, syntézou karnitinu a ochranou
prvoplánově zaměřili na obranyschopnost organismu. Tím se jim podařilo dosáhnout
tyroxinu. Samostatnou kapitolu bychom museli věnovat
mohutnějších účinků. Potřebu podobného přípravku ve firmě pociťovali od samotného
spolupráci IMUNO C KOMPLEXU s BETAVITALEM v boji proti
založení členské sítě. A téměř stejnou dobu s různou intenzitou pracovali na tom, aby nám
rakovině.
takový produkt mohli nabídnout. Nechtěli se spokojit s polovičatým řešením.1
3
Zvyšuje činnost makrofágů a tvorbu T buněk zabíKdyž se dívám na složení, postrádám v něm nějakou známou bylinku na imunitu.
ječů. Rozmnožuje interferony.
Přípravek není úmyslně zaplácnut žádnou další, byť jinak osvědčenou, látkou. Sice by to bylo z
4
Uplatní se tedy např. při nachlazení, chřipce,
obchodního hlediska atraktivnější, v KLASu však dali přednost účinnosti a variabilitě použití příoparech, hepatitidě, HIV atd.
pravku. Imuno je navrženo tak, aby kromě samostatného použití výhodně doplňovalo účinky ji5
V počáteční fázi může tlumit růst nádorů a brzdit
ných látek či kombinací. Můžete s ním posílit KLASácké přípravky2 nebo třeba i extrakty z borůvek,
i růst metastáz. Každopádně zvyšuje ochranu
jadérek vinných hroznů, maitaké, echinacey, unkárie, lauzey atd. A v neposlední řadě uživatel neproti nádorovému bujení. Např. neutralizuje
platí peníze navíc za něco, co nemusí potřebovat.
nestabilní molekuly kyslíku, brání transformaci
dusičnanů na nitrosaminy a posiluje tělní tkáně.

Hlavní účinky

6

Chrání organismus před volnými radikály
a tak tělo negeneruje a stárne pomaleji - "nereziví".

Hojí kůži a tkáně
Zesiluje aktivní složky
3
imunitního systému

Ničí
a pacifikuje
4
viry

Ničí a
pacifikuje
bakterie

(dásně, sportovní úrazy, řezné rány,
modřiny, pohmožděniny, popáleniny,
oděrky, podvrtnutí, výrony)

Pomáhá v prevenci
5
i léčbě rakoviny

Snižuje bolest
při artritidě
Snižuje stres
a zvyšuje dobrou
6
náladu

Působí jako prevence
šedého očního zákalu
Pomáhá
při
7
otravách

Brání ateroskleróze
a chrání srdce
(udržuje tepny pružné)

Podporuje vylučování asi deseti hormonů a dále
je ochraňuje. Některé z těchto hormonů mají
přirozené euforizující účinky (noradrenalin),
jiné příznivě ovlivňují náladu a vitalitu (dopamin). Tak přípravek přispívá k uklidnění, optimismu a pocitu štěstí. Pochopitelně pak umožňuje i klidný spánek.
7

Mědí, arzenem, olovem a jinými těžkými kovy,
zářením. Vyplavuje toxiny.
8

Zvyšuje imunitu a jako přírodní antihistaminikum potlačuje uvolňování histaminu, takže tlumí
alergické projevy a zánětlivé změny. Na rozdíl od
běžných léků, které blokují účinek histaminu,
zpomaluje IMUNO C KOMPLEX jeho uvolňování bez
jakýchkoli vedlejších účinků. Všechna antihistaminika totiž např. nebezpečně snižují koncentraci
a zvyšují únavu. Nesmějí je tedy užívat řidiči
apod. Přitom se tato antihistaminika mohou
nacházet i v obyčejných lécích proti kašli či rýmě.
9

Ulevuje při alergiích8
(senná rýma, ekzémy, kopřivka, ...)

Přispívá
ke snižování
cholesterolu

Snižuje
únavu

Zabezpečuje pevné
a propustné kapiláry
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(hemoroidy, křečové žíly, krvácivé stavy …)

Je účinný
při léčení
astmatu

Pomáhá asimilovat
mnohé vitaminy
a stopové prvky

Podílí se na tvorbě kolagenu
(vše kolem vrásek, cév, vaziva,
osteoporózy atd.)

Nadměrné dávky vitaminu C mohou vést k
tvorbě ledvinových kaménků, bránit vstřebávání
některých stopových prvků, snižovat hladinu
vitaminu B12 a kyseliny listové, mohou způsobit acidózu nebo ovlivnit tvorbu hormonů
štítné žlázy, blokovat činnost inzulínu a mít
další negativa. Užíváním IMUNO C KOMPLEXU
se tomu jednoduše vyhnete.

To zní rozumně, ale proč má např. vitamin C pouze 250 mg, když je na trhu k dostání i v megových
dávkách?
Nedej na první dojem. Těchto 250 mg musíš díky unikátní podpoře vybraných bioflavonoidů a zejména
quercetinu až zdvacetinásobit. To dává bombastických 5 mega v jedné tabletě! A to už dokáže v
organismu léčebné divy. Důležité přitom je, že tento víc než rovnocenný ekvivalent 5000 mg neškodí, jako
by mohlo stejné množství běžného vitaminu C.9
To je opravdu bomba! Ale k čemu taková síly, když ji tělo stejně brzo vyloučí?
Snad si nemyslíš, že by tentokrát přišla firma KLAS s jinou než prvotřídní kvalitou a bezchybným řešením.
10
IMUNO C KOMLEX je ve vyspělém provedení TIME RELEASE. To zaručuje jeho neustálé doplňování v organismu
a látky tak mohou chránit a léčit nepřetržitě dlouhé hodiny.

10

Technologie pomalého uvolňování do
organismu!
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Tak tohle mě opravdu oslovilo. Vím ale, že není céčko jako céčko.
Z čeho je vůbec to vaše vyrobeno?
No právě. Na kvalitě velmi záleží. Zde dostávají uživatelé, jak už je v KLASu zvykem,
12
S firmou KLAS máte samozřejmě jistotu, že přípravek neobsahuje
další bonus navíc. Nejen vitamin C, ale všechny účinné látky tohoto přípravku jsou
žádné geneticky modifikované organismy.
získávány ze 100% přírodních zdrojů, především z nejkvalitnějšího ovoce.11 Rovněž ne13
Vědecky řečeno, odebírají buňkám všech tkání elektrony.
zbytné pomocné látky jsou přírodního a rostlinného původu.12
14
Mottu přípravku rozumím jen z poloviny. Škůdci budou asi viry, bakterie apod. Jak mám ale
Volné radikály tak ničí například i DNA, nositelku genetické
informace, což může vést k rakovině, oxidují LDL cholesterol,
rozumět tomu nerezivění těla?
a ničí tak tepny a srdce, poškozením tkání způsobují vrásky,
Naše tělo „reziví“, podobně jako např. železo koroduje nebo máslo žlukne, oxidací. V organislupénku, ekzémy, artritidu, Parkinsonovu a Alzheimerovu
mu
neustále vznikají tzv. volné radikály a ty doslova jako hejno piraní trhají zdravé buňky13.
chorobu, roztroušenou sklerózu, šedý zákal atd.
Způsobují tak hotovou spoušť - spoustu chorob, celkovou degeneraci, stárnutí, rakovinu atd.14
15
Doplněno případně o QUATRO KLAS, BETAVITAL nebo
A právě tomu IMUNO C KOMPLEX brání.15 Obsahuje totiž velmi silné exogenní antioxidanty, které
MULTIVITAMINY S MINERÁLY A ENZYMY.
tuto škodlivou oxidaci „zháší“.
16
Určité množství volných radikálů je dokonce pro život
Ale těch volných radikálů nebude přece tolik, aby mohly škodit všem buňkám a bylo tedy potřeba
nezbytné. Plní důležité funkce.
užívání IMUNO C KOMPLEXU.
17
Protože IMUNO C KOMPLEX likviduje volné radikály
Za ideálních podmínek by si s nimi tělo prostřednictvím vlastních tzv. endogenních antioxidantů
v tělesných tekutinách, je vhodné doplnit ho QUATREM
16
poradilo.
Bohužel „paní Evoluce“, nakalibrovaná na tisícovky let, nestačila přizpůsobit obranyKLAS, které chrání i buněčné membrány.
schopnost našeho těla extrémním změnám za posledních několik desítek let. Nepočítala se vzrůs18
Například zvyšuje počet interferonů (protivirové
tem radiace, s ozónovou dírou, civilizačním stresem, s denaturizací stravy, potravními aditivy,
bílkoviny) a posiluje výkonnost lymfocytů.
s masivní kontaminací ovzduší, půdy a vody, s rentgeny, televizory, syntetickými léky, kuřáky. To
19
Ovlivňuje totiž nadledvinky, krvetvorbu i výměnu látek
vše způsobuje přemnožení volných radikálů. V současnosti je tedy každá tvá buňka vystavena denv buňkách. Především však přípravek působí jako
nodenně 10.000krát útokům těchto „dravců“. A do konce života vznikne ve tvém těle asi 17 tun
přirozené antihistaminikum, a tak ulevuje při všech
volných radikálů! Není tedy divu, že dochází k přetížení imunitního systému, který se pak zhroutí
alergických projevech.
na nejslabším místě a spouští se devastace organismu. Racionální člověk tak, kromě správné živo20
Sportovce bude například zajímat, že snižuje svalové
tosprávy, sáhne i po IMUNO C KOMPLEXU.17
bolesti jako následek tělesné námahy. Výborně tak
Uf! To mi naprosto stačí k tomu, abych přípravek preventivně „předepsal“ celé své rodině. Přesto
doplňuje QUATRO KLAS, které musím sportovcům před
bych se ještě rád zeptal na ostatní účinky tohoto výrobku.
výkonem důrazně doporučit.
21
A nechtěl bys napsat rovnou knihu? Spektrum pozitivního působení skoro nebere konce, a proto
Vůbec příznivě ovlivňuje velkou část chemizmu mozku.
bych tě odkázal na souhrn hlavních účinků.
22
Může totiž přímo potlačovat růst bakterií Helicobacter
Tak mi alespoň nějak jeho hlavní funkce načrtni.
pylori.
23
No dobře. Představ si prostě tento zdatný přípravek, jak pádným mečem a neproniknutelným štíAsi jste nevěděli, že přípravek dokáže dokonce opravit
poškozené a „vyčerpané“ molekuly vitaminu E.
tem brání lidský organismus před veškerými nepřáteli: zákeřnými bakteriemi a viry18, dravými
24
oxidanty, alergeny, nadbytečným histaminem19, jedy a těžkými kovy, zářením a např. i před alkoChcete mít méně vrásek?
holem.
Jakmile tento chlapák zneškodní tyto vetřelce, odkládá zbroj a stává se stejně výtečným ranhoPřípravek je schválen min. zdravotnictví (HEMjičem. Hojí veškeré rány a poranění, spáleniny, oděrky, vyrážky, pohmožděniny, bodnutí, parodon350-27.10.03-29981). Jedná se o přípravek nemající
tózu, opary, dásně, záněty, otoky, výrony, cévy a pojivové tkáně20, zastavuje krvácení. Nakonec, už
status léku. Je to doplněk stravy určený k volnému
převlečen do bílého pláště, asistuje při léčení alergií, bronchitidy, infekcí, nachlazení, kandidózy,
prodeji.
depresí21, zlomenin, otrav, onemocnění močových cest, dny, hepatitidy, žaludečních vředů22, hemoroidů a křečových žil. A při tom všem tento neúnavný rytíř imunity ještě odbíhá pomáhat při absorbci železa, asimilaci vitaminů B, esenciálních mastných kyselin, vápníku a hořčíku, pomáhá
snižovat cholesterol, posílit účinky vitaminu E23, pročistit tepny, podpořit tvorbu hormonů (neuropeptidů a zejména neuropřenašečů), kreatinu a kolagenu24, vyloučit toxiny a nadbytečný hlen, podpořit krevní oběh.
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Ovšem já, milovník ovoce, bych ho až takové množství (potřebné pro
žádané účinky) sníst nedokázal a také by to vyprázdnilo peněženku.

Užívání
Dobře a v jakém množství mám IMUNO C KOMPLEX brát?
Pro základní použití jako rozumnou prevenci doporučuji 1 - 2 tablety denně. Pro terapeutické
použití mohou, a často i musí, být dávky vyšší. V některých řidších případech může horní hranici dávkování určit až tzv. střevní intolerance - tedy než dojde k průjmu.
Už jsi mi řekl o výhodnosti kombinace Imuna s dalšími přípravky KLASu. U nás doma jich každý užívá několik. V jakém množství je mají doplnit IMUNO
C KOMPLEXEM?
Rozhodně nic nezkazíš, pokud ke každé dávce ostatních
KLASáckých přípravků přidáš půlku nebo celou tabletu
Váš dodavatel:
Imuna. Já to také tak dělám.
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