
Pro Váš zdravý a šťastný život!



Vítám Vás v DIAMOND IMMUNITY

„Jsou to skvělé produkty, které nám 
všem pomohou cítit se lépe! 

Osobně jsem všechny vyzkoušel 
a dlouhodobě je užívám. Jejich 
fi losofi e, pečlivě vybírané složení
a účinky jsou důvodem, proč jsem 
se rozhodl poskytnout je i Vám.“

MUDr. Luboš Říha

DIAMOND IMMUNITY
Pomáháme Vám žít lepší a kvalitnější život…

Zdraví je jako diamant, který je známý svou nezničitelností. Ale víme dobře, jak vypadá, 
když jej zanedbáme. Podobně je to i s naším tělem, jemuž je zdraví přirozené. 

Nánosy času, stresu a životního prostředí mají na naše zdraví zcela zásadní vliv a mohou 
způsobit, že zdraví vystřídá nemoc. 

Jednou z nejlepších cest, jak s nemocí „bojovat“ je neonemocnět. K tomu je potřebné 
fungující tělo, v čele s jeho skvělou obranyschopností. 

Představujeme Vám jedinečnou řadu produktů „DIAMOND IMMUNITY“, které účinně 
pomáhají posilovat Váš imunitní systém.

Projekt DIAMOND IMMUNITY založil lékař, MUDr. Luboš Říha, jehož záměrem bylo sdílet 
s lidmi špičkové produkty, kterým sám důvěřuje.

Na základě svých zkušeností vytvořil i skvělý obchodní model, díky kterému můžete žít 
život svých snů!



Zdravé 
stárnutí

Posílení 
imunity

Veganské 
probiotikum

Odkyselení 
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těžkých 

kovů

Pro zdraví 
srdce a cév

Komplex 
minerálů

a stopových 
prvků

Výživou lidského organismu epigenetickými nutraceutiky Diamond Immunity vytvoříte 
přirozenou harmonii mezi tkáňovými kulturami, hormony, lymfou a krví. Tím začínají mít 
dostatek informačních zdrojů k řešení všech holistických problémů, aniž by byla omezena 
přirozená regenerace a imunita.

Účinné látky produktů Diamond Immunity pochází z Norska, Švédska, Ruska, Česka, 
Slovenska a Paraguaye. Produkty jsou vyvíjené a vyráběné v EU a v USA.



Forever Young
Stárněte zdravě a s lehkostí!

Základní ingredience produktu 
Forever Young pomáhají na cestě 
ke zpomalení důsledků stárnutí, 
a to vně i uvnitř těla. Aktivují 
telomerázu, čímž ve výsledku 
pozastavují proces stárnutí buňky. 
Forever Young obsahuje též výtažky 
z ASTRAGALUS MEMBRANACEUS, 
který je nazýván kořenem mládí, 
dále KYSELINU HYALURONOVOU
a AKTIVNÍ CYCLOASTRAGENOL, 
který je silnou podporou pro zdravé 
stárnutí našeho organismu. 

Jedná se o naprosto unikátní 
produkt mimořádného složení!

Používáme geneticky přírodní látky, které jsou našemu tělu známé a jejichž „informace“ 

jsou obsaženy v genomu, tedy v genetické paměti lidského organismu. Naše tělo takové 

látky zpracovává přirozeně a bez vedlejších účinků. A právě, když přijímáme látky přirozené 

pro naše tělo, zabraňujeme vzniku nových a zcela zbytečných metabolických usazenin, 

či toxinů, které by bylo následně nutné odstranit z lidského těla.



Immunity Boom
Přirozená podpora imunity

Nastartujte imunitní systém 
a metabolismus těla díky 100% 
přírodnímu, dvojitému extraktu 
z léčivých hub, kořeni MACA 
a veganským probiotikům. Všechny 
ingredience jsou vyráběny 
v  maximální možné biologické 
formě, aby se tyto účinné látky 
co nejlépe vstřebaly do organismu. 
Imunity Boom představuje přirozenou 

podporu imunitního systému 
a snížení toxické zátěže. Patří 
mezi základní doplňky stravy, 
které doporučujeme pro každý den!

Naše zdraví a dlouhověkost závisí na imunologicky připraveném organismu. Nepřetržitě 

zpracováváme zátěž, a to nejen při nadměrném růstu patogenů, toxinů a volných 

kyslíkových radikálů. A právě funkční imunitní systém je schopen regenerace.

Immunity Boom



Acid Detox
Vyvážené pH Vašeho těla

Účinně snižuje kyselé prostředí 
těla, rozpouští a odstraňuje 
nadbytek kyseliny močové, včetně 
sedimentu ve formě krystalů 
na povrchu kloubů. Zvyšuje tak 
přirozeně imunitu a samoléčivé 
schopnosti lidského těla.
Acid Detox slouží jako ideální 
spojení pro nezbytné mikroživiny 
a antioxidanty, aniž by byly během 
trávení poškozeny.

Všechny naše produkty můžete užívat zároveň. Každý totiž řeší konkrétní typ potíží 

a preventivně pomáhá v jiné oblasti. Aby náš organismus dokázal účinné látky správně 

a účinně zpracovat, je vhodné dodat mu je v optimálním množství!



Probio Power
Pevné zdraví začíná ve střevech!

Zdravá střeva jsou zásadní 
pro naši imunitu, i to, jak se cítíme. 
Osídlení tím správným poměrem 
mikroorganismů podporuje právě 
Probio Power. V každé jeho 
dávce najdete 12 různých kmenů, 
12  miliard  VEGANSKÝCH PROBIOTIK, 

SPECIÁLNÍ PREBIOTICKOU VLÁKNINU 

Z LÉČIVÝCH HUB a lyofi lizovaného 
prášku z Manihot Esculenta.
Ty přispívají ke zlepšení funkce 
trávicího traktu a udržují Vaše střeva 
v optimálním stavu.

Probiotika mají za úkol „natrávit“ potravu a získat z ní pro naše tělo  potřebné nutrienty. 

To však ještě neznamená, že to, co jíme, je pro probiotické bakterie (v našem trávícím 

ústrojí) vhodná potrava. Proto jsme vyvinuli speciální mycelární prebiotickou směs 

s výtažky z kořene Manioku (známý též pod názvy cassava a tapioka), která probiotikům 

zaručí dostatek „vhodné potravy“, a to nezávisle na tom, co jíte.

Pevné zdraví začíná ve střevech!

Probiotika mají za úkol „natrávit“ potravu a získat z ní pro naše tělo  potřebné nutrienty. 

To však ještě neznamená, že to, co jíme, je pro probiotické bakterie (v našem trávícím 



Mineracell
Základní výživa pro naše buňky!

Komplex 35 minerálů a stopových 
prvků pro výživu našich buněk! Jsou 
základními stavebními „kameny“ 
pro naše tělo, jenž je potřebuje 
přijímat, protože si je neumí 
samo vyrobit. Anorganická výživa 
je tím nejpřirozenějším léčivým 
způsobem, který před několika 
desítkami let objevili šamani 
v paraguayské džungli. V podobě 
produktu Mineracell je dnes 
dostupná i pro Vás jako každodenní 
a nezbytná součást výživy!

Většina potravin neobsahuje dostatečné množství mikroživin pro vytvoření základních 

i specializovaných proteinů, které potřebujeme pro normální fungování organismu. 

To vede k systematické deprivaci jak vlastního fungování buňky, tak i schopnosti imunitní 

reakce organismu na patogeny. A právě látky, které nám nedopřeje složení naší potravy, 

získáváme z vyvážených doplňků stravy. Ty jsou připraveny tak, aby je naše tělo vstřebalo.



Metal Detox
Vyčištěné tělo přijímá výživu lépe!

Metal Detox je profylaktický, 
komplexní biosorbent pro čištění 
těla od toxinů a těžkých kovů, které 
představují obrovskou zátěž. Působí 
také jako imunomodulátor, podílí 
se tak na udržení a obnovení 
přirozené imunity a je zároveň 
antioxidantem, chránícím nás před 
volnými radikály. Je vhodný i pro 
vegany.

Významná část populace je zatížena toxiny a těžkými kovy, které zpomalují 

nebo znemožňují metabolické procesy. To zásadně ovlivňuje regenerační schopnost, 

a je proto častou příčinou civilizačních onemocnění. Naše jídlo je enzymaticky a probioticky 

velmi chudé, což nakonec vede ke snižování absorbční kapacity základních látek. Paradoxně 

se tato situace vyskytuje i tehdy, když našemu tělu dopřejeme vysoce kvalitní 

bio-potraviny, které není schopné zpracovat a použít.

Vyčištěné tělo přijímá výživu lépe!

Významná část populace je zatížena toxiny a těžkými kovy, které zpomalují 

nebo znemožňují metabolické procesy. To zásadně ovlivňuje regenerační schopnost, 



HEART POWER
Pro zdraví srdce a cév!

HEART POWER je epigenetické 

nutraceutikum pro podporu zdraví 

kardiovaskulární soustavy. HEART POWER 

představuje unikátní fyto-komplex přírodních 

extraktů bylin a hub přispívající ke zdraví 

kardiovaskulární soustavy. Svým složením 

přispívá k  očistě kardiovaskulární soustavy, 

pro jejíž normální činnost je nutná zdravá krev 

bez degenerativních změn a zdravé cévy. 

HEART POWER přispívá k  dekontaminaci 

krve od těžkých kovů, metabolických 

zbytků, toxinů z potravy aj., jejímž následkem 

může být snížená přenosová kapacita 

a snížená schopnost zajistit výživu 

a okysličení jednotlivých orgánů, což 

zvyšuje riziko vzniku a rozvoje civilizačních 

onemocnění. Pravidelná očista Vašich cév 

tak přispívá ke zdraví Vašeho srdce, a tím 

k prodloužení délky života.

Onemocnění srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí ve všech vyspělých zemích včetně České 

republiky. Na vině je především nezdravý životní styl, v jehož důsledku dochází k aterosklerotickým 

změnám zodpovědným za ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody, ischemické choroby 

cév dolních končetin, vysoký krevní tlak aj. Ateroskleróza způsobuje zúžení až postupný uzávěr 

cévního průsvitu s  následným zhoršením průtoku krve. Tkáň tak trpí nedostatkem kyslíku a živin. 

Normální činnost a funkce všech vnitřních orgánů a systémů závisí právě na kvalitě prokrvení, stejně 

jako dodávka kyslíku a živin a odvod C02 a zbytkových a toxických metabolických produktů z těla. 

HEART POWER mimořádnou silou přírody přispívá ke zdraví Vašeho srdce a cév!



Čím jsou produkty Diamond Immunity jedinečné ? 

Jednoznačně svým složením. Použitými extrakty z léčivých hub a bylinek, které jsou 
pěstované na vlastních houbových farmách v lese. Bylinky pak na louce nebo lesní mýtině. 
Ingredience z nich jsou, právě díky svému prostředí, známé lidskému genomu a naší 
genetické paměti, která z nich dokáže využít maximum pro svůj prospěch.

Pro naše buňky jsou takové látky plnohodnotnou „informací“, dávající (podobně jako 
homeopatika) impuls. Především však nesou velké množství živin a látek, které pro buňky 
představují skutečnou výživu.

Jednotlivé složky spolu zároveň synergicky působí, proto jsou tyto směsi účinnější, 
než běžné extrakty a samostatné složky. A v neposlední řadě se skutečně cítíte skvěle.  
To mohu potvrdit, protože je sám užívám.

Co je podle Vás zásadní pro pevné zdraví?

Je toho mnoho, ale když hovoříme o prevenci, je důležitá harmonizace trávení a obnova 
střevní mikroflóry (spolu s vyčištěním střevní sliznice). To je naprosto zásadní pro absorbční 
schopnost našich střev. Právě naše imunita je na nich asi ze 70 % závislá. A jak víme,  
toto pouze potraviny nezvládnou.
Velmi důležité pro naše zdraví je také uvědomění. Mnoho lidí nakupuje spoustu 
„zázračných pilulek“ bez ohledu na to, co skutečně obsahují. Když se nad touto oblastí 
zamyslím, podstatné je udržet tělo zdravé. To znamená mít zdravá střeva a silnou imunitu. 
A právě naše vědomí nám pomůže se na tuto cestu skutečně vydat a vybrat si k tomu 
to nejlepší. A to jsou takové produkty, které umí dodat skutečně plnohodnotnou výživu  
a uvedou organismus do stavu, že ji bude schopen využít. Pak nejsme pouze „konzumenti 
pilulek“, ale skutečně své tělo vyživíme a posílíme. 

Diamond Immunity je i obchodní příležitost. Co to znamená?

Mám zkušenosti s úspěšnými projekty v oblasti referenčního marketingu. Mým záměrem 
bylo přivést produkty, o jejichž účinku jsem přesvědčen a dobře znám způsob jejich 
pěstování. A protože je považuji za skvělé, hledal jsem optimální cestu. Ano, mohli jsme 
zvolit klasickou cestu distribuce, kde platí koncový zákazník provizi každému, kdo produkt 
uskladní, přeprodá, či s ním nějak přijde do styku. Protože však dobře znám výhody 
referenčního marketingu, rozhodl jsem se pro něj. Jednak se takový produkt dostane  
k zákazníkovi za příznivější cenu a pak jsem rád, že mohu lidem dát nejen skvělý účinek 
pro jejich zdraví, ale i příležitost získat provize, které bychom jako společnost zaplatili 
lékárnám nebo za provoz kamenných obchodů. Takto věřím, že Diamond Immunity přinese 
prosperitu a hojnost ve všech směrech.

MUDr. Luboš Říha



Všechny produkty Diamond Immunity jsou k dostání na našich stránkách: 

www.diamondimmunity.com
www.diamantovaimunita.cz

Najdete zde také:

Podrobné informace

Doporučené dávkování

Výhodné balíčky produktů

Informace o zdravém životním stylu

Všechny produkty Diamond Immunity jsou k dostání na našich stránkách: 





www.diamondimmunity.com

www.diamantovaimunita.cz

www.diamondimmunity.com


