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IMMUNITY DEFENCE SHOTS 

 

AUGALINĖ FORMULĖ IMUNINEI SISTEMAI 

 

MAISTO PAPILDAS 

 

JUODUOGIAI ŠEIVAMEDŽIAI padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 
RAUSVAŽIEDĖS EŽIUOLĖS padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, viršutinių 
kvėpavimo takų būklę. CINKAS padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, apsaugoti 

ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. 
 

 

 

Įgimtas ir įgytas imunitetas – vieningai veikianti ląstelių ir organų sistema, mūsų organizmo 
apsauga. Imuninė sistema gyvybiškai svarbi; ji pradeda veikti jau nuo pirmųjų gyvenimo 
sekundžių, organizmui susidūrus su įvairiais mus supančios aplinkos veiksniais. Organizme nuolat 

vyksta laisvųjų radikalų sukelta ląstelių membranų lipidų peroksidacija ir DNR bei baltymų 
oksidacinė pažaida. Visą gyvenimą mums nuolat tenka kovoti su bakterinės, virusinės kilmės ar 
mūsų pačių organizme susidarančiais antigenais. Šiai nuolatinei kovai organizme yra paruošta 
daugybė gynybinių sistemų. 
Sveika mityba ir jos papildymas natūraliais produktais atlieka vis svarbesnį vaidmenį palaikant 
organizmo funkcijas. Optimali mityba teikia organizmui naudingų medžiagų, padedančių palaikyti 
tinkamą tam tikrų gynybinių funkcijų veikimą ir tuo būdu įtakoti bendrą organizmo gerovę. Ieškant 
produktų ir medžiagų, galinčių padėti palaikyti imuninę sistemą, mokslininkai atsižvelgia ne tik į 
naujausius atradimus, bet ir į perduodamas iš kartos į kartą žinias ir tradicijas. Nustatant įvairias 
biologiškai aktyvias medžiagas bei jų funkcijas, gilėja ir suvokimas apie mitybos įtaką imunitetui. 

Maisto papildas GREENIFY® IMMUNITY DEFENCE SHOTS nedideliame buteliuke 

apjungia medžiagas, kurios padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 

 

Juoduogiai šeivamedžiai (Sambucus nigra) – puošniai žydintys krūmai, jau tūkstančius metų 
žinomi ir vertinami, kaip naudingi organizmui. Kuo šeivamedžių uogos naudingos žmogui, žinojo 
ir Egipto žyniai, ir senovės graikų mokslo autoritetai Hipokratas bei Plinijus, ir liaudies žolininkai 

Viduramžių Europoje. Dabar ištirta, kad šeivamedžių uogose gausu naudingų maistinių medžiagų, 
tokių kaip angliavandeniai, baltymai, riebalai, mineralai ir vitaminai, taip pat yra daug natūralių 
bioaktyvių medžiagų. 

• Šeivamedžių uogose kaupiasi flavonoidai (rutinas, kvercetinas, kempferolis, 

epikatechinas), antocianinai, fenolinės rūgštys, organinės rūgštys, askorbo rūgštis 
(vitaminas C), folio rūgštis, taninai, polinesočiųjų riebalų rūgštys omega-3 ir omega-6, 

antocianinai (cianidin-3-gliukozidas, cianidin-3-sambubiozidas, cianidin-3-rutinozidas, 

pelargonidin-3-gliukozidas) ir įvairios kitos medžiagos. 

• Manoma, kad dėka bioaktyvių medžiagų, ypač fenolinių rūgčių, flavonoidų ir antocianinų 

gausos, juoduogiai šeivamedžiai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. 
• Atlikti klinikinių tyrimai rodo, kad šeivamedžių uogos ar jų ekstraktai turi teigiamą įtaką 

imuninės sistemos veiklai. 
 

Rausvažiedžės ežiuolės (Echinacea purpurea) - tai daugiamečiai žoliniai augalai, kilę iš Šiaurės 
Amerikos, į Europą patekę septynioliktame amžiuje, o nuo 1960 m. auginami ir Lietuvoje. 

Amerikos indėnai nuo seno naudojo šį augalą imuninei sistemai, todėl nestebina šiuolaikinių 



 
mokslinių tyrimų atradimai, kad ežiuolės padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir 
viršutinių kvėpavimo takų būklę. 

• Nustatyta, kad šio augalo šaknyse kaupiasi alkilamidai, kavos rūgšties dariniai, 
flavonoidai, polisacharidai, eteriniai aliejai, mineralinės medžiagos bei kiti junginiai. 

• Daugiausiai ištyrinėti ir didžiausią įtaką imuninei sistemai turi rausvažiedžių ežiuolių 
sudėtyje esantys polisacharidai bei flavonoidai. 

• Ežiuolių šaknų sudėtyje esančios fenilkarboninės rūgštys (kavos rūgštis, cikoro rūgštis ir 
jų glikozidai) taip pat padeda palaikyti imuninę sistemą. 

 

Cinkas yra būtinas mikroelementas, reikalingas visiems gyviems organizmams ir jų biologiniams 
procesams. Organizme šio mikroelemento poreikis nemažas, daugiau iš mikroelementų reikia tik 
geležies. Daugiausiai cinko su maistu gaunama iš jautienos, paukštienos, jūros gėrybių ir grūdinių 
kultūrų. Jei mityba nevisavertė, piktnaudžiaujama alkoholiu, cinko trūkumo organizme galimybė 
padidėja. 

• Cinkas yra svarbus žmogaus medžiagų apykaitai mikroelementas, kuris dalyvauja 
katalizuojant daugiau nei 300 fermentų, reikalingų įvairioms biocheminėms reakcijoms 
organizme.  

• Dar praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje tapo žinoma, kad normaliam imuninės 
sistemos veikimui būtina suvartoti pakankamai cinko. Cinko jonai dalyvauja reguliuojant 
signalų perdavimą tarp įvairių imuninių ląstelių. Šis mikroelementas svarbus užtikrinant, 
kad kaulų čiulpuose būtų pakankamas kiekis B ląstelių ir T ląstelių pirmtakų. Nuo cinko 
priklausomas fermentas timulinas skatina T ląstelių vystymąsi užkrūčio liaukoje. 
Reikiamas cinko kiekis yra svarbus ir citokinų gamybai mononuklearinėse ląstelėse bei 
normaliai NK ląstelių (natūraliųjų žudikių) funkcijai. 

• Cinkas dalyvauja antioksidacinėje organizmo apsaugos sistemoje keletu būdų. Jis 
reikalingas antioksidacinių fermentų aktyvinimui. Cinkas gali jungtis su baltymais, todėl 
jie pasidaro mažiau jautrūs oksidacijai. Jis gali išstumti kitus metalus, tokius kaip geležis 
ir varis, tiek iš baltymų, tiek iš lipidų ir taip sumažinti metalų sukeltą hidroksilo radikalų 
susidarymą bei apsaugoti makromolekules. 

• Tyrimai rodo, kad padidėjus citokinų gamybai ir trūkstant cinko pastebimas padidėjęs 
kenksmingųjų laisvųjų radikalų kiekis, tačiau papildomai vartojamas cinkas padeda 

apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. 
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