K-9 Immunity
Immunmoduláló hatású táplálék kiegészítő készítmény
A K-9 Immunity™ azokat a humán gyógyászatban alkalmazott összetevőket tartalmazza, melyek már több mint 30 országban meghatározók az
emberi rákgyógyításban. Az Egyesült Államokban a vakvezető kutyáknál kezdték el alkalmazni, és a mai napig kutyák ezreinél használják
kiemelkedő sikerrel.
A készítmény immunaktiváló poliszacharid és heteropoliszacharid összetevőket, béta-glükánt (PSK), poliszacharid-peptidet (PSP), lentinant,
valamint közel 200 egyéb, szorosan kapcsolódó heteropolisacharid immunmoduláló vegyületet tartalmaz, melyek a széles körben alkalmazott
daganatellenes gyógymód része a humán gyógyításban.
Alkalmazási területek
 Javítja, erősíti az immunrendszer működését, ezáltal – a hagyományos kezelést kiegészítve – hozzájárul, hogy a diagnosztizált
daganatos megbetegedésre a szervezet hatékony immunválaszt adjon.
 Kedvező biológiai hatásai révén fokozza a hagyományos daganat elleni kezelések eredményességét, és csökkenti azok mellékhatásait.
 Általános kondicionáló, immunerősítő, az egészséges immunrendszer minden előnyével.
 Az immunrendszer megerősítésével segíti a szervezet kemoterápia utáni regenerációját, és csökkenti a kiújulás esélyét.
A rákos megbetegedések leggyakoribb oka az immunrendszer helytelen működése. Megközelítőleg 100 millió sejt többszöröződik napról napra a
felnőtt kutyák szervezetében, azonban ezek közül néhány génhibát is hordoz magában. Az immunrendszer egyik legfőbb feladata, hogy
felismerje és elpusztítsa ezeket a hibás sejteket, mielőtt tovább szaporodnának és kárt okoznának.
Azonban, ha a nem megfelelően működő immunrendszer nem ismeri fel a degenerált sejtet és az immunválasz elmarad, a sejt növekedésnek
indul és tovább örökíti a hibát. Daganat fejlődik.
Minden immunmoduláló terápia alapvető célja, hogy aktivizálja az immunrendszert, ezáltal beindítsa a szervezet öngyógyító képességét.
A helyesen működő immunrendszer felismeri a daganatos sejteket és elpusztítja azokat, mielőtt tovább szaporodnának.
A K-9 Immunity™ hatékonyságának titka, a 6 különböző gyógygomba nagy mennyiségű, koncentrált elegye, melyek daganat elleni jótékony
hatását számos kísérlet és tanulmány támaszt alá.
Kiszerelés és adagolás
84 db kapszula / doboz
1 db 500 mg-os kapszula / 4,5ttkg / nap. (Maximum 12 kapszula / nap)
A napi adag beadható egyszerre, vagy két részletben, közvetlenül az állat szájába juttatva, vagy az
eleségbe keverve.
A K-9 Immunity™ 100%-ban az USDA (Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma) és az EU Certified
Organic (Minősített Biotermék) által jóváhagyott összetevőkből, a GMP (Helyes Gyógyszergyártási
Gyakorlat) szigorú előírásai és az FDA (Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága) ajánlása
alapján készül. Teljesen természetes, nem toxikus, 100%-ban igazolt tisztaságú anyagokból az Aloha
Medicinals Inc. által gyártott, naponta adható amerikai készítmény. Magyarországon bevizsgált, a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által kiállított igazolással rendelkezik, mint “egyéb gyógyhatású
készítmény”. Nyilvántartási száma: 246/1/2011 MgSzH ÁTI

Főbb összetevők (500 mg-os kapszula)
Alapanyag
Cordyceps sinensis
- 83,3 mg
Agaricus blazei Murill
- 83,3 mg

Főbb hatóanyagok

Ganoderma lucidum
- 83,3 mg

Ganoderán
(Béta-Glükán)

Coriolus versicolor
- 83,3 mg
Grifola frondosa
- 83,3 mg
Lentinula edodes
- 83,3 mg

Cordycepi
Lentinan

Élettani hatás
anti-tumor, metasztázis (áttét) gátló hatás; a kemoterápiás kezelés mellékhatását enyhíti; baktérium gátló;
trigliceridszint csökkentő; antioxidáns;
anti-tumor hatás; fokozza a makrofágok és a T-limfociták aktivitását; baktérium gátló; immunrendszer
aktivizáló;
immunmoduláns hatás; makrofágok aktivitásának fokozása; anti-tumor hatás; antimikrobális tulajdonság;
koleszterinszint-csökkentő
hatás;
a
kemoterápiás
kezelés
mellékhatását
enyhíti;
metasztázis (áttét) gátló; fokozza az NK és T-sejtek aktivitását;

- Krestin (PSK)
immunmoduláns hatás; makrofágok aktivitásának fokozása; anti-tumor hatás; antimikrobális tulajdonság;
(Béta-Glükán)
koleszterinszint-csökkentő
hatás;
a
kemoterápiás
kezelés
mellékhatását
enyhíti;
- Poliszacharid-peptid
metasztázis (áttét) gátló; fokozza az NK és T-sejtek aktivitását; anti-tumor hatás; antioxidáns;
(PSP)
fokozza a makrofágok és a T-sejtek aktivitását; anti-tumor és immunmoduláns hatás; metasztázis (áttét)
D-frakció
gátló; tumorsejtek direkt megsemmisítése; vércukorszint csökkentő hatás;
anti-tumor hatás; fokozza a makrofágok és a T-limfociták aktivitását; baktérium gátló; immunrendszer
Lentinan és LEM
aktivizáló; koleszterincsökkentő; allergia- és gyulladáscsökkentő;

A K-9 Immunity nagyon gyorsan hat, a kutyák több mint 75%-a pozitívan reagál az első 10 napon belül, és megfigyelhető, hogy
kedvence sokkal könnyebben mozog, fürgébb, és általában jobb a közérzete.
Azonban ha az első pár hétben nem tapasztalható lényeges javulás, valószínűsíthető, hogy kedvencének nem ez a megfelelő kezelési mód.
Alkalmazása a hagyományos gyógymóddal együtt, annak kiegészítéseként ajánlott, nem önálló terápia!

A K-9 Immunity™ termék a benne lévő hatóanyagok mennyisége alapján leginkább a már daganatos megbetegedésben szenvedő kutyák
részére ajánlott, azonban, mivel túladagolni nem lehet, a megelőzésben is hathatós segítséget nyújt.
Alkalmazás
A K-9 Immunity™ termék önmagában is hatásos, azonban a legjobb eredmény érdekében két másik termékkel kombinálva ajánljuk:
 K9 Transfer Factor™ (immunaktivizáló, immunválaszt segítő készítmény)
 K9 Omega™ (nagy tisztaságú Omega-3 és Omega-6 telítetlen zsírsavak)

