VIUSID като допълнение към превенцията и лечението
на COVID-19
Продуктът VIUSID беше включен в Протокола за превенция и лечение на COVID-19 на
Латиноамериканската асоциация за публично здраве!
Гайдлайнът на National Institutes of Health (NIH) на САЩ – „COVID-19 Treatment Guidelines“,
разглежда 2 широки категории терапии, които понастоящем се използват за лечение на
COVID-19:
- антивирусни терапии и модификатори на приемника;
- терапии базирани на имунитета.
Панелът на гайдлайна отбелязва, че понастоящем няма лекарства, доказали, че са
ефективни и безопасни за лечение на COVID-19.
VIUSID е хранителнa добавка с имуномодулиращи, антивирусни, противовъзпалителни и
антиоксидантни свойства. Има над 30 годишна история и много клинични проучвания
потвърждаващи ефективността му.
Основна съставка на VIUSID е глициризиновата киселина, извлечена от сладък корен.
Съдържа още витамини, минерали и аминокиселини.
Съставките на продукта са подложени на патентован процес на молекулярна активация,
който повишава тяхната ефективност експоненциално. Така например антиоксидантната
активност на продукта VIUSID е най-високо известната – 11.587,95 µmole TE/ml.
Приемникът на вируса на COVID-19 е Ангиотензин-конвертиращ ензим 2 (ACE2), който е
същият приемник и за вируса на SARS.
Глициризиновата киселина има свойството да се свързва с приемника АСЕ2, което може да
предотврати развитието на COVID – инфекцията.
Освен това блокира репликацията на вирусите във заразените клетки, чрез подтискане на NFkB и инхибиране на киназа Р.
Глициризиновата киселина и нейните производни в множество изследвания демонстрират
активност срещу редица вируси, като: вируса на хепатит В и С, вирус на херпес симплекс,
HPV, грип А, вирус на човешкия имунодефицит тип 1 (HIV-1), тежък остър респираторен
синдром свързан с коронавирус (SARS), респираторен синцитиален вирус, арбовируси и др.
Глициризиновата киселина повлиява неспецифичния имунен отговор на организма, чрез
увеличаване синтеза на интерферон гама.
Глициризиновата киселина има противовъзпалително действие, като намалява
проинфламационите цитокини (интерлевкин IL-1β) и фактор на туморна некроза (TNF-α), и
повишава противоинфламационите цитокини (IL-10).
Продуктът VIUSID се препоръчва специфично за увеличаване на имунната защита на
организма и като възстановяващо средство при различни състояния, характеризиращи се с
намалена функция на имунната система и развитието на имунодефицит: при вирусни
заболявания, сезонни вирусни инфекции и грип, при хронични възпалителни заболявания,
включително и с алергичен компонент, и др.
VIUSID би могъл да бъде полезен като допълнение към терапията на COVID-19.
Приложението на VIUSID е опростено, с дневна дозировка:
- при вирусни инфекции – 3 пъти по 1 саше,
деца над 7 г – 2 пъти по 1 саше,
- за профилактика и засилване на имунитета – 1 саше на ден.
Сашетата се разтварят в малко вода, изчаква се няколко минути и се разбърква.
VIUSID е безопасен продукт, доказан в много проучвания. Няма странични ефекти.
VIUSID се произвежда от Catalysis S.L., Мадрид, Испания, www.catalysis.es.
Catalysis S.L. се представлява в България от Унифарма ООД, тел.02/8840080, 0888 705975.
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