
Imunitní systém tvoří dva segmenty. Jeden je zprostředkován 
tvorbou specifických protilátek – B-lymfocyty – v kostní dřeni. 
Tato část imunity dosahuje maxima v zimních měsících, kdy se 
virové infekce šíří mnohem snadněji než v létě, tehdy sluneční 
záření doslova sterilizuje vzduch. Aby se B-lymfocyty aktivovaly 
k této funkci, musí nastat zvýšení teploty. Proto bezhlavé tlumení 
horečky antipyretiky (léky proti horečce) může vést ke snížené 
imunitě a slabé produkci protilátek specifických pro probíhající 
infekci. Celému procesu tvorby protilátek pomůže přirozeným 
způsobem podávání Virovetu nebo Etovetu. 

Druhý a neméně důležitý segment představuje imunita buněčná. 
Vrcholu dosahuje v letním období, kdy vzrůstá riziko infikovaných 
zranění, šíří se bakteriální infekce (letní angína) a existuje i vyšší 
nebezpečí zkažení potravin anebo bakteriální kontaminace krmiva. 
Na této imunitě se podílejí bílé krvinky – granulocyty, monocyty 
a zabíječské T-lymfocyty. 

Ve tkáních se aktivně pohybují makrofágy a žírné buňky, které 
odstraňují nejen bakterie, ale i buňky zdegenerované, mrtvé 
nebo jinak poškozené. Mezi zdegenerované buňky patří i ty, jež 
se vymkly kontrole buněčného dělení – nádorové. Tento segment 
imunity podporuje na prvním místě Imunovet, jenž stimuluje 
aktivitu makrofágů ve tkáních i v krevním řečišti. Ovlivňuje 
správnou činnost sleziny, která tento systém řídí. 

Rozpoznávací funkce T-lymfocytů aktivuje Kingvet. Tím, že tělo 
lépe a rychleji identifikuje nebezpečí napadení, eliminuje infekční 
původce dříve, než se stačí rozvinout klinické příznaky, a infekce 
se obejde bez onemocnění. Nesmíme také zapomenout ne největší 
nahromadění buněk imunity v těle. Je to ve stěně tlustého střeva. 

Chlorella působí příznivě 
zejména na tlusté střevo
Tato část imunitního systému kontroluje a hlídá průnik patogenů 
z obsahu tlustého střeva do tkání. Pokud se v tlustém střevě 
nacházejí hnilobné bakterie, plísně anebo kvasinky (tento stav 
nazýváme dysbióza), čelí imunitní systém vyčerpávajícímu, 
marnému boji. 

Jak souvisí přírodní 
medicína s přirozeným 
cyklem imunity psů
takzvaný anuální Cyklus imunity má 
své jasné zákonitosti. v každé etapě 
můžete imunitu psa podpořit přírodními 
preparáty, v následujíCím článku si 
připomene ty hlavní.
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Osídlením těmi správnými bakteriemi dosáhneme 
několikanásobného zvýšení celkové imunity. K tomu nám 
dopomůže pravidelné i občasné podávání Probiovetu, jenž 
obsahuje dvě vzájemně se potencující užitečné bakterie a také 
růstový stimulátor pro ně – extrakt ze zelené řasy chlorella. 

Rizikové období představují vždy změny v aktivitě těchto dvou 
segmentů imunity. Jeden druh imunity ztrácí aktivitu a druhý ještě 
nedosáhl potřebné úrovně. Proto infekce útočí nejčastější v jarních 
a podzimních obdobích, v této době pak dochází k pomalejšímu 
hojení tkání a častěji nastávají komplikace. 

A poučení? Na virózy je nejlépe působit v období října a listopadu, 
na bakteriální infekce v březnu a dubnu. Případný operační zákrok 
plánujte rovněž mimo tato období, sníží se riziko pooperačních 
potíží. ¤
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