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Resist Aid™ спомага за поддържането на здрава имунна система и
има антиоксидантно действие

Бихме  желали  да  ви  запознаем  с  ResistAid™  -  съставка  предлагана  от  LONZA,
Швейцария,  която  подпомага  имунната  система  и  може  да  намали  случаите  на
настинка  (простуда)  с  23%.  Резултатите  от  изследване,  доказващи  тези  факти  са
публикувани в списание „Current Medical Research and Opinion“ (вижте приложението).

Какво е ResistAid™
ResistAid™ е  естествена  имунно  стимулираща  съставка,  извлечена  по  патентована
технология от листвениза, отглеждана в Северна Америка, състояща се от разтворими
фибри Арабиногалактан (arabinogalactan) и биоактивни полифеноли.

ResistAid™ - качество и безопасност
 без разтворители, екстракция на водна основа
 произведен в съответствие с принципите на НАССР
 GMP одитиран от AIB (American Institute of Baking)
 Kosher сертифициран от United Mehadrin
 без ГМО 
 монограф към Food Chemicals Codex (FCC)
 Self-affirmed GRAS1 обозначение с нотификация към U.S. FDA
 одобрен от US FDA, като пряка хранителна добавка
 без алергени, без странични ефекти, не се изисква период на адаптация

ResistAid™ - ползи за здравето

Резултатите от клиничното проучване показват,  че Арабиногалактанът от лиственица
има  способността  да  модулира  и  подпомага  вродения  и  адаптивния  имунитет  в
положителна насока, чрез директни и индиректни пътища в стомашно-чревния тракт, по
такъв  начин,  че  компонентите  на  двете  системи  са  оптимизирани  и  реагират  по
подходящ начин, когато са „предизвикани“ от чужди микроорганизми.

ResistAid™  поддържа  естествената  имунна  функция  чрез  увеличаване  на  имунно-
клетъчната  популация и/или увеличава производството на антитела.  ResistAid™  има
способността да подпомага и засилва правилната имунна реакция.

ResistAid™ подпомага вродения имунитет чрез:
 стимулиране  на  клетъчната  активност  на  NK-клетки  (естествени  убийци);

арабиногалактанът  от  лиственица  може  да  действа  като  индуктор  на
производството и/или освобождаването на различни цитокини;

 арабиногалактан от различни източници може да активира макрофагите;

1 Generally Recognized As Safe

Office Tel: (+359 2) 852 9702
19A Dimitar Manov Str., 1408 Sofia, Bulgaria Tel: (+359 2) 852 9117
Registration Fax: (+359 2) 951 5304
5 Praga Blvd., 1463 Sofia, Bulgaria E-mail: topalov@timex.bg



k a a  t i m e x  l r
representation of

 добавки  с  арабиногалактан  от  лиственица  водят  до  увеличаване  на  броя  на
белите  кръвни  клетки,  най-вече  чрез  увеличаване  концентрацията  на
неутрофилите.

ResistAid™ подкрепя адаптивния имунитет и има имуномодулиращ ефект.

В  допълнение  ResistAid™ има антиоксидантна  способност,  която  се  дължи  на
съдържанието на полифенолните съединения.

ResistAid ™ може да намали случаите на възпаление на горните дихателни пътища
Направено е изследване (placebo-controlled, double-blind, randomized clinical trial), което
измерва  ефекта  при  прием  на  ResistAid™ при естествено  проявили  се  случаи  на
настинка, които са сравнени с плацебо. 
В проучването 199 здрави възрастни на възраст 18-70год, имащи минимум три случая на
настинка в период от  шест месеца,  са  разделени на две групи:  едната приема  4,5g
добавка Арабиногалактан, а втората - плацебо в продължение на 12 седмици.

Резултати:
Приемът  на  ResistAid™ се  свързва  със
значимо  намаление  от  23%  от  броя  на
настинките в сравнение с плацебо (фиг.1). 

Броят  на  участниците  засегнати  от
настинка е значително по-малък в групата
на  ResistAid™ в  сравнение  с  плацебо
групата.

В допълнение, процентът на наблюдавани
дни  през  които  участниците  не  са
показвали никакви симптоми на настинка е
значително  по-висок  в  групата  приемаща
Арабиногалактан  91,2%, в  сравнение  с
плацебо групата – 88,5%.

ResistAid™ се характеризира с редица
свойства, които спомагат лесното му комбиниране с хранителни добавки и 
функционални храни:

 ResistAid™ се разтваря напълно в студена и гореща вода;
 ResistAid™ е стабилен в широк температурен диапазон и pH, и по тази причина

може  да  се  използва  в  различни  приложения.  В  напитки  ResistAid™  запазва
функционалността си – не се разгражда или хидролизира.

ResistAid™  може  да  се  използва,  като  самостоятелна  хранителна  добавка  или  за
увеличаване на функционалността в комбинация с други имунни съставки, като Витамин
С, D, Цинк или ехинацея. Препоръчителна дозировка - 500mg при комбинация с други
имунно стимулатори и 1500mg при продукти със самостоятелна употреба.

Приложено Ви изпращаме брошура и продуктов информационен лист за ResistAid™.

На следния линк  http://bcove.me/ofhi4ieh,  може да видите клип,  който разяснява
множеството ползи от приемането на ResistAid™.

Ако  ResistAid™ представлява  интерес  за  Вас,  ще  предоставим  допълнителна
информация.
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