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Green immuno vac pachet 1 ml
PRO NATURA

Descriere:

Green Imuno-VAC kit 2x50ml contine:

Imuno–VAC 3xBiotics, solutie 50ml

Ingrediente: atomizat din ciuperci fermentate (extract apos 6:1 din Reishi (Ganoderma lucidum) 15%, Maitake
(Grifola frondosa) 15%, Shiitake (Lentinula edodes) 15%, Cordyceps sinensis 15%, Ciuperci-de-braniste
(Agaricus arvensis) 12%, Pleurotus ostreatus 10%, Chaga (Inonqqus obliquus) 8%, extract apos 5:1 (10%
maltodextrina) din Poria cocos 5%, Coama-leului (Hericium erinaceus) 5%) 20%, extract apos din frunze de
Urizca (Urtica dioica) 25%, radacina de Astragalus membranaceus 25%, parti aeriene de Echinacea
(Echinacea purpurea) 25%, radacina de Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) 23%, acid ascorbic/vitaminaC 20%,
agent de incarcare: apa purificata biologic, glicerina vegetala, atomizat de Colostru-bovin (20,2% IgG-
imunoglobuline) fermentat cu  granule de Kefir (simbioza de drojdii si bacterii) raport 4:1 (lapte) 5%, polen
poliflor fermentat 5%, extract hidrogliceric din Propolis-verde-brazilian 2%, indulcitor: amestec de: eritritol
(95%), glicozide din Stevie (Stevia rebaudiana), guma acacia, potentiator de aroma: lamaie, vitamina
D3/colecalciferol 0,00005%.

Mod de utilizare: Adultii: cate 45 de picaturi de 2 ori pe zi, timp de 10 zile pe luna; Copiii peste 7 ani: cate
15-20 picaturi de 2 ori pe zi, timp de 10 zile pe luna.

Gratuit!!!!

Nazomer Silver-vac, spray cu nebulizator 50ml

Ingrediente (INCI Name): apa, Lonicera japonica / Armoracia rusticana extract spagiric, argint coloidal,
glicerina, sare de mare, benzoat de sodiu, Col-Kefir® (colostru fermentat cu granule de kefir in culturi
simbiotice de drojdii si bacterii).

Mod de utilizare: Copii: 2-3 doze/zi, pulverizate în fiecare nară la nevoie. Adulti: 3-6 doze/zi, pulverizate în
fiecare nară la nevoie. Se recomanda reluarea „rapelului” la 1 – ½ luni, de 2-3 ori, in perioada rece.

Green Imuno-VAC kit 2x50ml

Herbal alchemy –  miRNA Defence Booster

Epidemiile virale sezoniere și pandemia cu SARS-CoV-2 au adus multe necunoscute legate de mecanismele de
infectare virală, de mutațiile rapide ale virusurilor, reprezentând o provocare pentru oamenii de știință în ceea
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ce privește decodarea genomului viral și a modurilor de transmitere, precum și a mecanismelor de răspuns
imun la infecții (virale, bacteriene și fungice).

miRNA2911 e un fragment de ARN vegetal (ce se găsește în caprifoi și crucifere precum hreanul) care pătrunde
în celulele umane reducând multiplicarea virală. Studii recente arată că biodisponibilitatea acestui microARN
vegetal crește la prelucrarea prin decoct și fermentare a plantelor (concentrația compușilor bioactive crește pe
măsură ce țesuturile se deteriorează)[1]; ultrasonificarea favorizeaza acest proces.

Infecțiile virale pot provoca inflamații excesive, implicit o producție sporită de citokine și bradikinină. Disbioza
în intestin, nas, oro-faringe și plămâni poate iniția și agrava aceste procese patogene, deci microbiota locală a
porților de pătrundere a virușilor poate influenţa imunitatea în situsuri (creier, plămâni, ficat)

Kitul Green Imuno-VAC kit 2x50ml (Pro-Natura), alcătuit din Nazomer Silver–VAC nebulizator și Green Imuno-
VAC 3xBiotics soluție orală, conține noi combinații fitocomplexe care reduc infectarea și replicarea virală
acționând la nivelul porților naturale de intrare în organism (mucoasa nazo-orală, epiteliul gastro-intestinal și
pulmonar), cu impact pe loja energetica “intestin gros-plămân” (din medicina tradițională chineză – MTC),
aceste locatii au cel mai mare numar de receptoriACE2.

Nazomer Silver–VAC nebulizator (50ml) conține caprifoi (Lonicera japonica) & hrean (Armoracia1.
rusticana) ca “extracte nobile” (spagyric*), argint coloidal, glicerină, sare de mare și Col-Kefir®(colostru
fermentat cu granule de kefir îmbunătățite).

apa cu sarea de mare formează o soluție salină hipertonă filtrată microbiologic ce favorizează hidratarea
mucoasei nazale și menținerea funcției celulelor ciliate. Reduce disconfortul de la nivelul mucoasei și
contribuie la ușurarea respirației prin îndepărtarea secrețiilor. Realizează “lavajul” nazal, cu eliminare
de alergeni, germeni patogeni și particule poluante.
caprifoiul conține miRNA2911 din clasa microRNA (nucleotide ARN necodate), care inhibă replicarea
virală, constituind o soluție terapeutică vegetală viabilă pentru prevenirea infecțiilor cu virusurile
gripale A (IAV), inclusiv H1N1, H5N1, H7N9, SARS-CoV-2, Herpex simplex, etc.
hreanulare activitate antivirală (conține de asemenea miRNA2911). Plantele din clasa
Cruciferae/Brassiceae precum broccoli, varza, conopida, muștar și hreanul conțin compuși biologic
activi (glucozinolații) cu efectele benefice ale funcții de reglare în inflamație, răspuns la stres, activități
antioxidante și proprietăți antimicrobiene directe.
argintul coloidal din compoziție îi asigură un rol antiviral și antibacterian natural prin formarea unei
pelicule protectoare la nivelul mucoasei nazale (principala cale de intrare a microparticulelor din aerul
poluat și a agenților patogeni).
glicerina are multiple beneficii (proprietăți de hidratare, tonifiere, eliminarea celulelor moarte la nivelul
mucoaselor)
Col-Kefir® (colostrul bovin fermentat cu granule de kefir ameliorate), a fost formulat de Laboratoarele
Medica ca produs tri-biotic [Colostrum fermentation process with improved kefir grains – OSIM nr.
1033542/22.09.2020]. Exercită efecte antivirale (datorită compoziției sale complexe, bogată în
lactoferină, imunoglobuline, factori de transfer și factori de creștere, legându-se de receptorii ACE2,
punctul de intrare în celulele umane pentru coronavirusuri, inclusiv virusul SARS–CoV-2), având
capacitatea de a reechilibra și modula imunitatea celulară.

Mod de utilizare: la copii de 3-7 ani, 1 doză (puf) x 3/zi, la nevoie; copiii peste 7 ani, adulții: 1-2 doze
x 4-5/zi, 30 de zile/lună, până la restabilirea confortului. Produsul Nazomer Silver–VAC asigură
menținerea integrității mucoasei nazale și favorizează hidratarea ei optimă (aspect extrem de
important în simptomatologia infecțiilor virale). Aplicarea cu ajutorul pulverizatorului îi asigură o
bună pătrundere în căile respiratorii. Formula este naturală, sigură, nu creează dependență.

Imuno-VAC 3xBiotics soluție orală (50ml) conține: ciuperci medicinale utilizate în MTC, fermentate1.
[extract apos din Reishi (Ganoderma lucidum), Maitake (Grifola frondosa), Shiitake (Lentinula edodes),
Cordycesps (Cordyceps sinensis), Ciuperci-de-braniște (Agaricus arvensis), Pleurotus (Pleurotus
ostreatus), Chaga (Inonqqus obliquus), Poria – (Poria cocos), Coama-leului (Hericium erinaceus)],
extract apos realizat prin tehnica „spagyric*” din [frunze de Urzică (Urtica dioica), rădăcină de
Astragalus (Astragalus membranaceus), părți aeriene de Echinacea (Echinacea purpurea), rădăcină de
Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra)], Col-Kefir®, Amrita®, extract hidrogliceric din Propolis verde
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(brazilian), îndulcitor (amestec de eritritol, glicozide din Stevia rebaudiana, guma acacia), potențiator
aromă de (lămâie), acid ascorbic/vitamina C și vitamina D3/ colecalciferol.

ciuperci fermentate – pulberea complexă a 9 ciuperci medicinale fermentate (după modelul AHCC /
Active Hexose Correlated Compound, un produs obținut din miceliul unor ciuperci folosite în medicina
tradițională japoneză) influențează răspunsul imunitar (celule Natural Killer, macrofage, limfocirte T4
T8 și mecanismele antitumorale; cresterea imunitatii celulare continua si dupa oprirea tratamentului
oral de 10 zile).
spagyric* Urzica (Urtica dioica), rădăcină de Astragalus (Astragalus membranaceus), părți aeriene de
Echinacea (Echinacea purpurea) si rădăcină de Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra), cu efecte antivirale,
antibacteriene, antioxidante, imunomodulatoare, cerebrale, anticancer (creștere limfocitară).
Col-Kefir®, atomizat de Colostru-bovin (2% IgG-imunoglobuline) fermentat cu  granule de Kefir
îmbunătățite (simbioză de drojdii și bacterii), ce contribuie la formarea de biopeptide active cu
dimensiuni extrem de mici (lactoferină, imunoglobuline, factori de transfer, factori de creștere), având
multiple funcții care ajută la: buna funcționare a tractului gastro-intestinal, aparatului cardiovascular,
modularea sistemului imunitar; aportul tri-biotic ajută la menținerea unei flore microbiene intestinale
normale, cu multiple efecte sanogene, susținând echilibrul întregului organism.
Amrita®, polen poliflor fermentat aerob și anaerob în culture SCOBY; reprezintă un produs extrem de
bogat nutrițional, o sursă de proteină de calitate, aminoacizi esentiali, SCFA, enzime si flavonoizi, cu un
conținut complex și echilibrat de componente nutritive și bioactive care intră în constituția corpului
uman, ajutând la menținerea sănătății organismului.
extract hidrogliceric din Propolis verde brazilian, cu un conținut unic, bogat în polifenoli și flavonoizi,
care contribuie la creșterea rezistenței naturale a organismului împotriva stresului oxidativ, având un
puternic efect imunomodulator (datorită acizilor fenolici), antiviral, antibacterian.
vitamina C este esențială pentru imunitate, deoarece protejează celulele de stresul oxidativ, stimulează
formarea normală a colagenului pentru buna funcționare a vaselor de sânge, a sistemului osos și
ligamentelor, crește absorbția fierului, reglează metabolismul energetic.
vitamina D3 asigură absorbția normală a micro și macroelementelor cu rol în mecanismele
antiinflamatoare, precum și funcționarea normală a sistemului imunitar la copii și adulți, fiind esențială
în protecția împotriva infecțiilor respiratorii.

Mod de utilizare: adulții (câte 45 de picături de 2 ori pe zi, timp de 10 zile pe lună); copiii peste 7 ani (câte
15-20 picături de 2 ori pe zi, timp de 10 zile pe lună). Se recomandă reluarea „rapelului” la 1 lună – 1 lună și
jumătate, de 2-3 ori în perioada rece. Produsul Green Imuno-VAC asigură modularea compoziţiei microbiotei,
favorizând populaţiile bacteriene cu efecte sistemice pozitive, stimulând sistemul metabolic şi imunitar.


