Аktuální stav EPI PV (na coronavir před i po mutací) pro neoficiální
použití a prezentace včetně výsledků a provedených testů.
Pohybujeme se na půdě EU, tak že hodnotíme a prezentujeme produkt EPI PV v rámci
doplňků stravy, tak že tuto pravdu tvrzení můžeme použít pouze u nekomerční
prezentace.
Specifikace produktu EPI PV (původně EPI Imunal / IMMU BOO / Preventavir)
Produkt na prevenci proti RNA virům (obecně proti chřipkovým virům mezi které patři
i Covid), ve svém složeni jako doplněk stravy byl představen a prošel zkouškami v roce
2019. Produkt se začal komerčně prodávat pod názvem IMMU BOO / Preventavir.
Tyto produkty byly v roce 2020 řádně registrovány v EU a USA jako doplněk stravy.
Principem působení (EPI PV / EPI Imunal / IMMU BOO / Preventavir) je navýšení
přirozené imunitní odpovědi organismu, spolu s včasným zpracováním imunitní
odpovědi na nové patogeny, včetně doposud neznámých.
Obsah balení je 90 tobolek.
Doporučená základní kúra pro lidi věkem do 18 let
Standard
1-0-0 (jedna kapsle ráno po snídani) / (45 dnů) po cca. půl
roku zopakovat použití dalších 45 kapslí (45 dnů)
Nízká imunologická 1-1-0 (brát jednu kapsli ráno po snídani a jednu kapsli po
odpověď
obědě) / (45 dnů)
Virová manifestace Po dobu trvání akutní fáze a 3-5 dnů po ní se používá 1-1-1
nebo vysoka virová (brát jednu kapsli ráno po snídani, jednu kapsli po obědě a
zátěž, prokazatelné jednu kapsli po večeří), a dále 1-1-0 (brát jednu kapsli ráno po
virové onemocněni snídani a jednu kapsli po obědě)
Doporučená základní kúra pro lidi věkem 18 - cca. 40 let
Standard
2-0-0 (dvě kapsle ráno po snídani) / (45 dnů)
Nízká imunologická 2-1-0 (brát dvě kapsle ráno po snídani a jednu kapsli po
odpověď
obědě) / (45 dnů) nebo 2-2-0 (dvě kapsle ráno po snídani, 2
kapsle po obědě) - podle symptomatiky
Virová manifestace Po dobu trvání akutní fáze a 3-5 dnů po ní se používá 2-2-2
nebo vysoka virová (brát dvě kapsle ráno po snídani, dvě kapsle po obědě a dvě
zátěž, prokazatelné kapsle po večeři), a dále 2-1-0 (brát dvě kapsle ráno po
virové onemocněni snídani a jednu kapsli po obědě)
Doporučená základní kúra pro lidi věkem 40-60 let
Standard
2-1-0 (dvě kapsle ráno po snídani) / (45 dnů)
Nízká imunologická 2-2-0 (brát dvě kapsle ráno po snídani a dvě kapsle po obědě)
odpověď
/ (45 dnů)
Virová manifestace Po dobu trvání akutní fáze a 3-5 dnů po ní se používá 2-2-2
nebo vysoka virová (brát dvě kapsle ráno po snídani, dvě kapsle po obědě a dvě
zátěž, prokazatelné kapsle po večeří), a dále 2-2-0 (brát dvě kapsle ráno po
virové onemocněni snídani a dvě kapsle po obědě)
Doporučená základní kúra pro lidi věkem 60+

Standard
nebo
riziková
imunologická
odpověď
Virová manifestace
nebo vysoka virová
zátěž, prokazatelné
virové onemocněni

2-2-0 (brát dvě kapsle ráno po snídani a dvě kapsle po obědě)
/ (45 dnů)
Po dobu trvání akutní fáze a 3-5 dnů po ní používá se 2-2-2
(brát dvě kapsle ráno po snídani, dvě kapsle po obědě a dvě
kapsle po večeří), a dále 2-2-0 (brát dvě kapsle ráno po
snídani a dvě kapsle po obědě)

Standardní základní kúra se používá sezonně – kdykoli během roku
V meziobdobí je možné používat potravinový doplněk EPI PV pořád, a to: 1krát denně
1 až 2 kapsle (podle symptomatiky nebo vnějších podmínek), nebo používat střídavě
– měsíc používat 1 až 2 kapsle1 krát denně a zopakovat použití po 60denní přestávce.
POZOR!
Při absence vnějších vlivů (kontaktu) v tento den je možné použití vynechat.
Kontraindikace: Individuální nežádoucí projevy na složky EPI PV (bolest břicha,
průjmy, střevní diskomfort).
Možná omezení nebo snížení funkčnosti EPI PV jsou zaznamenány u pacientů:
• Dětští pacienti do 5 let (se tvoří prvotně získaný, vlastní imunitní systém, takže
ve většině případů není důvod jeho modulovat a doplňovat)
• U pacientů, kteří podáním antibiotik v horizontu 3 měsíců před užíváním EPI PV
rapidně snížily mikroflóru ve střevě nebo změnily mikrobem a enzimomotoriku
střev (v tomto případě doporučeno dodatečně použiti dalších produktu – EPI T
a/nebo EPI D)
• U pacientů, kteří svůj imunitní sytém potlačili konzumací kortikoidů (bude za
potřebu provést detox, například kúrou HMC a/nebo počítat s delším použitím
EPI PV v základním modu)
• Pacientů, kteří berou imunosupresivní léky (individuální projevy a reakce,
případné snížené dávky použiti v dlouhodobém horizontu použití)
Reference odborných pracovišť.
V EU je hlavním privátním distributorem:
Ing. Stanislav Musil (www.opravnalidi.cz)
Klinika Endala a její partneři (www.puravia.cz/doporucuje-jan-vojacek/675-epipv.html), garantem je v tomto případě je kolega Mudr. Jan Vojáček – lékař celostní
medicíny s více něž 10letou praxí (www.janvojacek.cz)
V rámci registraci proběhlo testování na University of Louisville v Kentucky,
USA, prof. Větvičkou, předním světovým odborníkem na betaglukany (Profesor
Větvička
/ www.betaglukan.cz/zivotopis), kde se prokázaly skutečnosti, které
přikládáme v příloze (v češtině a v angličtině)
Souhrn výsledků studie.
1. Přesto, že v testovaném produktu bylo použito poloviční množství
betaglukanů než se doporučuje, vzorky vykázaly nadprůměrnou hodnotu
ve všech 3 kontrolovaných parametrech, tedy v hodnocení specifické

imunity o 30-40%, nespecifické imunity kolem 300%, tak i v tvorbě
protilátek 200-300%.
2. Složení biologicky aktivních látek přirozeně modifikuje imunitní odpověď
organismu.
3. Je zřejmé, že se biologicky jedná o zcela nový druh bioinformační
potraviny se zcela specifickou možností zvýšení přirozené imunity, která
brání jak nepřiměřeným imunitním reakcím organismu, tak jeho zasažení
akutními biologickými ohroženími, dále působí jako obrana před
stresovými faktory.
4. Podle měření v USA produkt okamžitě navyšuje nespecifickou imunitu a
během 10-15 dnů použiti se navyšuje i specifickou imunitu.
Certifikace a provedené zkoušky produktu.
Výrobek je testován podle nejpřísnějších kritérií certifikovanou mezinárodně
uznávanou společností ALS.
Jsou prováděny testy jak na těžké kovy, tak na výživové hodnoty a mikrobiologické
zatížení, kdy samozřejmě ve všech parametrech produkt EPI PV splňuje požadované
normy (www.alsglobal.com a www.alsglobal.cz)
Aktuální testy přikládáme jako přílohu.
POZOR! Certifikovaným výrobcem produktu EPI PV (EPI Imunal / Preventavir),
podle zvláštních receptur je jen společnost INOMED s.r.o. (technologie informační,
mikromolekulární, epigenetické regulace a nastaveni – je pouze u výrobce INOMED
s.r.o.). INOMED s.r.o. je tedy jak výrobce, tak i vlastník teto technologie.
V čem spočívá princip správného fungování EPI PV (EPI Imunal / Preventavir)
Použité přírodní složky prochází zvláštním způsobem zpracováni (extrakce, sušení,
mletí atd.) a působí nejen protizánětlivě ale jsou schopny navýšit imunitu tím, že označí
nové neznámé patogeny v těle a naučí tak s nimi pracovat vlastní imunitní systém
a současně se vytvoří proces regulace další vlastní imunitní odpovědi.
Vlastní unikátní technologií společnosti INOMED s.r.o. zajistí že:
• Aktivní látky jsou uvolňovány a diferencovány průběžně v rámci kontaktu z
"vetřelcem" nebo nežádoucím agentem. Tak nedochází k jejich biologické
degradaci.
• Pří působení substance dosahujeme navýšení absorpční plochy ve střevě o
1000 m2.
• Mikromolekulárni složení BAC-x zajišťuje nejvyšší buněčnou vstřebatelnost a
proniknutí na úrovně mRNK (použita zcela unikátní technologie na bázi
bioinformačních frekvencí a vhodných imunomodulačních programů, včetně
navýšení odpovědi kmenových imunitních buněk, vložených do diatomitu).
V rámci výzkumu v září roku 2020 došlo ke změně základní receptury. Je to
odpovědní reakce na nově vzniklé mutace viru (v rámci prodeje u Evropského výrobku
došlo i ke změně obchodního názvu z Preventavir na EPI PV).
Odkazy na ověřenou distribuci:
www.opravnalidi.cz
www.epicellife.cz/p/epi-pv-drive-preventavir/
Společnost BIOONO www.bioono.com/preventavir-antiviral-immunostimulant/

Cenová politika
Standartní maloobchodní cena za 1 baleni je kolem 1400 Kč (55 euro).

Zpracováno k datu 22.2.2021

