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Τι είναι η ανοσοενίσχυση

Θωρακίστε τον οργανισμό σας με φυσικό τρόπο.
Κάντε στον εαυτό σας ένα δώρο ζωής.

 

 
 

 

 

 

 

Στόχος μας είναι να γεμίσουμε τις 
αποθήκες του οργανισμού με τα 
απαραίτητα εφόδια και να 
αποκαταστήσουμε την οξεοβασική 
ισορροπία.

Ενδοφλέβια θεραπεία με την οποία 
εισάγουμε στο κυκλοφορικό σύστημα 
διττανθρακικά  βιταμίνες και αμινοξέα.

Να απαλλαγεί ο  γενετικός κώδικας των 
κυττάρων σας απο συνθετικές χημικές 
ουσίες οι οποίες έχουν δημιουργήσει 

σας τα οποία ειναι υπεύθυνα για 
γονιδιακές μεταλλάξεις οι οποίες 
συνδέονται με αυτοάνοσα νοσήματα 
και καρκινογένεση [ 2 ].

Οξυγονοθεραπεία με την οποία 
εμπλουτίζουμε όλο το σώμα με 
οξυγόνο. 

Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τη 
Θερμοθεραπεία, το καλύτερο δώρο που 
μπορείτε να κάνετε στον οργανισμό σας 
με την οποία δημιουργούμε τεχνητό 
πυρετό στο σώμα, ώστε να 
επανεκκινήσουμε  το ανοσοποιητικό 
σύστημα [ 1 ].

1. Fever and the thermal regulation of immunity: the 
immune system feels the heat Sharon S. Evans, Elizabeth A. 
Repasky, and Daniel T. Fisher

2. Removal of DNA adducts Puri , C. Ijeh , J.A. Monro a 
Department of Medicine, Imperial College London, UK b 
London Clinic of Nutrition, London, UK c Breakspear Medical 
Group, Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK
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ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ� 

Απλοποιώντας τους όρους αναφέρουμε ότι 
το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί την 
άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού. 
  
Το περιβάλλον, η διατροφή και οι συνήθειές 
μας, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι 
μπορούν να το επηρεάσουν (π.χ. η έλλειψη 
ύπνου, η χαμηλή σε βιταμίνες διατροφή, η 
καθιστική ζωή κ.α.). Το διαταραγμένο 
ανοσοποιητικό σύστημα επιτρέπει σε ιούς, 
μύκητες και βακτήρια να αναπτυχθούν με 
αποτέλεσμα ο οργανισμός μας να νοσήσει. 
Η ανοσοενίσχυση είναι μία φυσική 
διαδικασία ενίσχυσης του ανοσοποιητικού 
συστήματος.



Τι προσφέρει

Προληπτική προστασία του οργανισμού.
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JPS 6s
Στοχευμένα αποτελέσματα

Η Ολοσωματική Υπερθερμία είναι ο κορυφαίος και πιο φυσικός τρόπος για στοχευμένη αποθεραπεία μετά από εντατική προπόνηση ή ένα δύσκολο αγώνα η οποία βρίσκει το σώμα καταπονημένο σε οριακό βαθμό γεμάτο φλεγμονές και μικροτραυματισμούς. Η αυξημένη θερμοκρασία που προσφέρουμε, σε κάθε σημείο και βάθος, λειτουργεί αποτοξινωτικά σε ένα πλήρη και ολιστικό βαθμό επιτυγχάνοντας την επιθυμητή αποθεραπεία.

JPS 6s





Σε ποιους απευθύνεται

Η ανοσοενίσχυση είναι κατάλληλη για όλους. 
Ισχυρό ανοσοποιητικό σημαίνει υγεία.

Η ανοσοενίσχυση απευθύνεται σε 
όσους έχουν χαμηλή ποιότητα ζωής η 
οποία δημιουργεί παράγοντες που 
επηρεάζουν την λειτουργία του 
ανοσοποιητικού.

Η κόπωση μπορεί να έχει πολλές αιτίες. 
Όταν όμως είναι συνεχής, όταν ξυπνάτε 
το πρωί, για παράδειγμα και αισθάνεστε 
εξαντλημένοι, όταν κουράζεστε εύκολα,
όταν η διαφορά θερμοκρασίας σας 
προκαλεί κατάθλιψη ή ναυτία, κ.λπ. 

Κόπωση

Διαβάστε τα συμπτώματα που μπορούν 
να σας βοηθήσουν να καταλάβετε ότι 
το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι 
διαταραγμένο. 

Λοιμώξεις - Ουρολοιμώξεις

Η χρήση της από συγκεκριμένες ομάδες 
πληθυσμού που υποφέρουν ήδη από 
ασθένειες είναι αναγκαία και πρέπει να 
γίνεται με συστηματικό τρόπο. 

Οι επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις 
που δεν αντιμε-τωπίζονται ριζικά, τα 
προβλήματα στο στομάχι, τα 
ερεθισμένα και κόκκινα ούλα και οι 
συχνές διάρροιες είναι συμπτώματα 
που δείχνουν ότι το ανοσοποιητικό σας 
σύστημα δεν αντιμετωπίζει όπως θα 
έπρεπε τους εξωτερικούς παράγοντες 
που μπαίνουν στον οργανισμό σας. 
Δεν αντιδρά σωστά και δεν μπορεί να 
σας προστατέψει από ορισμένους ιούς 
ή ορισμένα βακτήρια.

Τραύματα που κάνουν καιρό

Γρίπη, κρυολογήματα, πονόλαιμος
Πόσο συχνά έχετε την τάση να 
κρυολογείτε; Μία φορά το μήνα;
Πονάει πάντα ο λαιμός σας;

Αλλεργίες

όπως για παράδειγμα ο διαβήτης.
Αν παρατηρήσετε πως οι πληγές από 
ατυχήματα αργούν να επουλωθούν, 
αποτελεί ένα σημάδι ότι το 
ανοσοποιητικό σύστημα έχει 
διαταραχθεί.

Θα πρέπει να δείτε το γιατρό σας για να 
ελέγξετε τα επίπεδα των λευκών 
αιμοσφαιρίων σας.

Κολλήσατε ξαφνικά γρίπη;

Μερικοί άνθρωποι εκδηλώνουν 
αλλεργικές αντιδράσεις συχνότερα από 
άλλους. Δεν μπορούν να ανεχτούν 
ορισμένα είδη γύρης και κάποιους 
παράγοντες στο περιβάλλον οι οποίοι 
επιδρούν στο δέρμα ή στους 
βλεννογόνους και επηρεάζουν άμεσα 
την υγεία τους.

Κι αυτό μπορεί να έχει άλλα αίτια,
να επουλωθούν

Το ανοσοποιητικό σας σύστημα ίσως 
να μην αμύνεται όπως θα έπρεπε.





Aποτελέσματα

Η προληπτική ιατρική λειτουργεί

Η διαύγεια της σκέψης και η ενέργεια
του οργανισμού σας θα σας
γεμίσουν ζωντάνια και ευεξία.

θα αποκτήσετε περισσότερη αντοχή 
κατά την διάρκεια της ημέρας, τα 
επίπεδα στρες και άγχους θα μειωθούν.

Θα βελτιωθεί η ποιότητα του ύπνου,

Αμέσως μετά την ενίσχυση του 
οργανισμού σας θα νιώσετε 
περισσότερη ενέργεια.

Θα είστε πολύ πιο ανθεκτικοί απέναντι 
σε κρυολογήματα και λοιμώξεις και
θα έχετε δημιουργήσει μια ισχυρή 
ασπίδα για τον οργανισμό σας, 
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
παρουσιάζεται μέχρι και εξαφάνιση 
συμπτωμάτων διάφορων ασθενειών.
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