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JŪSŲ GEROS SVEIKATOS 
STATYBINIAI BLOKAI 

ImuPro yra patikimas partneris Jūsų kelyje 
į geresnę sveikatą. Tyrimo rezultatai ir Jums skirtos 
individualios mitybos rekomendacijos padės Jums išsiaiškin-
ti „probleminius produktus“. Vengiant produktų, kurie sukelia 
sveikatos problemas, sumažėja arba visai išnyksta uždegimi-
niai procesai organizme, o savijauta pagerėja. 

Ištiriama 270 maisto produktų. Kartu 
su tyrimo rezultatais Jūs gausite indivi-
dualų mitybos planą – statybinius 
blokus sveikesniam gyveni-
mui.

Atlikite ImuPro tyrimą dabar – gaukite statybinius blokus sveikesniam gyvenimui.

IMUPRO  

Individuali mitybos analizė su individualia rekomendacija 
 
ImuPro - tai koncepcija, kurią sudaro detalus ir patikimas IgG maisto netoleravimo 
tyrimas ir mūsų unikali, individuali rekomendacija.

Laimei, patikima diagnostika ir mitybos rekomendacijos gali 
padėti - tai ImuPro maisto netoleravimo tyrimas. Atlikę tyrimą 
Jūs sužinosite, ar gali maisto netoleravimas būti Jūsų lėtinių ligų 
priežastimi.

Kas yra IgG maisto netoleravimas?
Maisto netoleravimas atsiranda tada, kai imuninė sistema 
reaguoja į įprastą maistą. Tuomet gaminami specifiniai an-
tikūnai - kitaip dar vadinami IgG. Šie antikūnai gali sukelti 
uždegimines reakcijas, kurios lemia įvairius lėtinius 
negalavimus. Simptomai jaučiami ne iš karto.

Pastaba: IgG maisto netoleravimas neturi būti 
painiojimas su klasikine alergija (I tipo). 
Jeigu Jūs sergate klasikine alergija, Jūsų imuninė  
sistema gamina IgE antikūnus. Šie antikūnai suke-
lia ūmias reakcijas. Simptomai atsiranda per kelias 
sekundes ar minutes: ryškus patinimas, pasunkėjęs 
kvėpavimas, bėrimas, niežulys ar anafilaksinis šokas.  
ImuPro netiria IgE maisto alergijos.

IGG MAISTO NETOLERAVIMAS

Jei Jus vargina negalavimai, kurie savaime nepraeina, tai gali sukelti IgG klasės (III 
tipo) maisto antikūnai. Maisto netoleravimas dažnai lieka nepastebimas, nes simp-
tomai išryškėja tik po kelių valandų arba dienų, suvartojus  „probleminių produktų“. 
Tokį netoleravimą ypač sunku nustatyti.

Galimi simptomai

VIRŠKINIMO SUTRIKIMAI
  Pilvo pūtimas
  Vidurių užkietėjimas
  Krono liga
  Viduriavimas
  Dirgliosios žarnos sindromas
  Pykinimas

LĖTINIS SKAUSMAS
  Galvos skausmas
  Migrena
  Fibromialgija

VIRŠSVORIS
  Varginančios svorio problemos
  Nutukimas

ODOS PROBLEMOS
  Atopinis dermatitas
  Egzema
  Žvynelinė (psoriazė) 

Daugelio lėtinių ligų atsiradimo priežastys dar nėra nustatytos. Manoma, kad IgG (III tipo) kiekis 
kraujyje kai kurių lėtinių susirgimų atveju užima svarbų vaidmenį, todėl maisto netoleravimo tyrimo 
atlikimas gali būti efektyvus ir naudingas žmogaus sveikatai. Tačiau ši sąveika nėra moksliškai 
įrodyta. Mokslininkai nuolatos diskutuoja šia tema. Taip pat auga mokslinių publikacijų skaičius ir 
daugėja neoficialių duomenų, jog remiantis pašalinimo dieta, sudaryta pagal IgG tyrimo rezultatus, 
paciento sveikatos būklė pagerėja. www.imupro.com
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2 Žingsnis
Unikali mitybos rekomendacija

1 Žingsnis
IgG maisto netoleravimo  
tyrimas iš kraujo

IgG maisto netoleravimas: diagnostika ir rekomendacijos



IMUPRO KONCEPCIJA –  
DIAGNOSTIKA IR REKOMENDACIJOS

Išsamiu laboratoriniu tyrimu nustatomas specifinio IgG kiekis konkrečiam maisto  
baltymui ypač tiksliai ir patikimai. Kartu su tyrimo rezultatais gausite individualią mity-
bos plano rekomendaciją, kuri paaiškins, kaip suprasti rezultatus ir juos pritaikyti kasdieniniame  
gyvenime.

1. Pašalinimo fazė

Pašalinimo fazėje Jūs galite vartoti 
visus produktus, kurių IgG kiekis yra 
nepadidintas. Svarbu laikytis 4-ių 
dienų rotacijos principo. Tai 
padės išvengti maisto netoleravimo 
atsiradimo naujam maisto produktui. 
Šios fazės metu reikia vengti  mais-
to produktų, kurių  IgG lygis aukštas. 
Nevartojant jų, uždegiminiai procesai 
gali sumažėti  arba visai išnykti.

3. Stabilizacijos fazė 

Stabilizacijos fazės metu prob-
leminių produktų, išaiškintų pro-
vokacijos fazėje, reikia vengti ne 
mažiau kaip vienerius metus, kad 
IgG antikūnai išnyktų, o Jūsų  
organizmas atsistatytų. 
Po to galima pradėti kitą provokacijos 
fazę. Jūs galite išsiaiškinti vieną ar 
kelis maisto produktus, kurių reikės 
nevartoti nuolatos.

ImuPro Complete
   Išsami tikslių rezultatų ataskaita visiems

 ištirtiems maisto produktams prieinama ir aiškia
 forma.

  Individualus mitybos gidas.
  Individuali receptų knyga, sudaryta pagal Jūsų

 individualius poreikius.

ImuPro Basic
   Išsami tikslių rezultatų ataskaita visiems

 ištirtiems maisto produktams prieinama ir aiškia
 forma.

   Individualus mitybos gidas.

MĖSA
 Jautiena 

 Vištiena 
  Elniena 
  Antiena
 Ožkiena 
  Žąsiena 
 Kiškiena
 Ėriena
 Strutiena
 Kiauliena
  Putpeliena

 Triušiena 
  Stirniena
  Kalakutiena 

 Veršiena
  Šerniena 

GRŪDŲ ALTERNATY-
VOS IR KRAKMOLO 
TURINTYS PRODUKTAI

 Burnotis 
 Bermudinė maranta 

  Grikiai
 Saldžioji ceratonija
 Manijokas
 Fonio, laiboji pirštuolė
 Topinambai,  

 bulvinė saulėgrąža 
 Lubinai

  Kukurūzai ,  
 saldūs kukurūzai 

  Soros
 Bolivinė balanda 

 Ryžiai
 Valgomasis kaštainis 
 Batatas,  

 saldžioji bulvė 
  Tapijoka, manijoka 
  Posmilgės

JAVAI (SU GLIUTENU) 
 Miežiai 

 Gliutenas 
  Kamutas 
  Avižos 
  Rugiai 
  Spelta
  Kviečiai

DARŽOVĖS
  Artišokas
  Šparagai
  Baklažanas
  Bambuko ūgliai
   Burokėlis
  Brokolis
  Briuselio kopūstas

 Morka
  Žiedinis kopūstas,  

 kalafioras
  Šakninis salieras
  Lapinis burokėlis 
  Čili Cayenne3 
  Čili Habanero1

  Čili Jalapeno2

  Kininis kopūstas
  Cukinija

  Agurkas
  Pankolis
  Lapinis kopūstas
  Kaliaropė  

 ( ropinis kopūstas )
  Poras
  Džiutas
  Okra, valgomasis  

 hibiskas 
  Alyvuogė
  Svogūnas
  Pastarnokas
  Bulvė
  Moliūgas
  Raudonasis/ 

 baltasis ridikėlis
  Raudonasis kopūstas
  Griežtis
  Savojos kopūstas
  Špinatas
  Saliero stiebas

 Paprika
 Pomidoras

  Baltagūžis kopūstas
 
GRYBAI

  Raudonviršis
  Bravykas  
  Voveraitė
  Pievagrybis
  Gluosninė  

 kreivabudė 
  Aromatinis  

 Shiitake grybas

PRIESKONIAI IR 
PRIESKONINĖS  
ŽOLELĖS

  Liucerna 
  Kvapusis pipiras
  Anyžius
  Bazilikas
  Lauro lapas
  Kaparėlis
  Kmynas
  Kardamonas
  Daržinis builis
  Laiškinis česnakas
  Cinamonas
  Gvazdikėlis
  Kalendra
  Kuminas
  Kurkuminas ( E100 )
  Karis
  Sėjamoji pipirmėtė

 Česnakas
  Imbieras
  Krienas
  Kadagio uoga
  Levanda
  Melisa
  Gelsvė 
  Mairūnas
  Garstyčių sėklos
  Muskatas
  Raudonėlis
  Paprika, prieskonis
  Petražolės
  Juodasis pipiras

  Baltasis pipiras
  Rozmarinas
  Šafranas
  Šalavijas
  Dašis
  Čiobrelis

 Vanilė
  Laukinis česnakas

SALDIKLIAI
  Agavų nektaras 
  Cukranendrių cukrus 

 Medaus mišinys
  Klevų sirupas 

SALOTOS
  Salotos „Butterhead“ 
  Cikorija
  Kiaulpienė
  Garbanotoji trūkažolė
   Salotos „Aisberg“
  Sultenė 
  Salotos „Lollo Rosso“ 
  Salotos „Radicchio“
  Garžgarstė, rūkola
  Romaninė salota 

ANKŠTINIAI
  Pupa
 Avinžirnis
  Žalia pupelė

 Šparaginė pupelė,  
 žirnis

 Žaliasis žirnelis
  Lęšis
  Mungo pupa,  

 spindulinė pupuolė
 Sojos pupelė

ŽUVIS IR JŪROS 
GĖRYBĖS

 Ančiuvis
  Jūrų velnias
  Midija
  Karpis
  Menkė
  Vėžys
  Ungurys
  Auksaspalvis sparas,  

 dorada
  Juodadėmė menkė
  Jūrinė lydeka
  Otas
  Silkė
  Vaivorykštinis ryklys

 Omaras
  Skumbrė
  Vandenyno ešerys
  Aštuonkojis
  Austrės
  Plekšnė
  Saida, ledjūrio menkė
  Raudonasis ešerys 
  Sardinė
  Lašiša
  Šukutės
  Jūrinis ešerys
  Krevetė, didžiosioji

 krevetė

  Ryklys
  Jūrų liežuvis
  Kalmaras,sepija
  Kardžuvė
  Upėtakis
  Tunas
  Sterkas, starkis

KIAUŠINIAI
 Vištos kaiušinis

 Vištos kiaušinio  
 baltymas 

  Vištos kiaušinio  
 trynys 

  Žąsų kiaušiniai
  Putpelių kiaušiniai 

VAISIAI
 Obuolys 
 Abrikosas

 Avokadas
 Bananas

  Gervuogė 
  Mėlynė
 Vyšnia 
  Spanguolė 
  Serbentas 
 Datulė 
 Figa 
  Agrastas 
 Vynuogė
  Greipfrutas 
  Guava, gvajava
  Vėlyvasis melionas
 Kivis
  Citrina 
  Laimas
  Bruknė
 Kininis litis
  Mandarinas
 Mangas 
  Nektarinas 

 Apelsinas
 Papaja 
 Persikas 
 Kriaušė 
 Slyva

 Ananasas 
  Granatas 
  Figavaisė opuncija 
  Svarainis 
  Avietė 
  Rabarbaras
  Šaltalankis
  Braškė 
 Geltona slyva  
  Arbūzas

SĖKLOS IR RIEŠUTAI
 Migdolas

  Braziliškas riešutas  
  Anakardžio riešutas 
  Kakavos pupelė 
  Kokosas
  Linai, sėmenys 

 Lazdyno riešutas 
  Makadamijos  

 riešutas 
  Kedro riešutas 

  Žemės riešutas 
  Pistacija 
  Aguona 
  Moliūgo sėklos 
  Sezamas 
  Saulėgrąžos sėklos 
  Graikinis riešutas

ARBATA, KAVA IR 
VYNAS

  Ramunėlė
  Kava
  Dilgėlė
  Pipirmėtė
  Rooibus arbata
  Erškėtuogė
  Taninas
  Žalioji arbata
  Juodoji arbata

PIENO PRODUKTAI
  Kupranugarės pienas

 Ožkų pienas ir sūris 
  Sūris „Halloumi“ 
  Kefyras
  Kumelės pienas 
  Virintas pienas 

 Karvės pienas 
  Sūris „Ricotta“
  Fermentinis sūris  

 (karvės)
 Avių pienas ir sūris

  Rūgusio pieno  
 produktai (karvės)

MIELĖS
 Mielės (alaus, duonos)

KONSERVANTAI
 Benzoinė rūgštis (E 211) 
 Sorbo rūgštis (E200)

TIRŠTIKLIAI
  Agaras (E406) 
  Karageninas (E407) 
  Guaro miltai (E412)
  Pektinas (E440) 
  Tragakantas (E413) 
  Ksantano derva 

DUMBLIAI
  Raudonieji dumbliai  

 (Nori) 
  Spirulina

ĮVAIRŪS
  Alijošius 
  Aspergillus niger   

 (grybelis) 
  Candida (grybelis) 
  Cukruotos citrinos  

 žievelės 
  Vynuogių lapai

ImuPro Screen – individualus tyrimas, sudary-
tas iš 22 maisto produktų. Tai paprastas ir greitas būdas 
nebrangiai sužinoti, ar Jus vargina maisto netoleravimas. Šis tyrimas -  
diagnostinis tyrimas, dietos rekomendacijos nepateikiamos. 

ImuPro Basic tyrimas ištiria 90 pačių svarbiausių maisto 
produktų: įprastas mėsos rūšis, daržoves, vaisius, grūdus, pieno 
produktus ir vištos kiaušinius. Kartu su tiksliu tyrimo rezultatu Jūs gausite 
išsamią ataskaitą, individualios mitybos rekomendacijoms 4-ių dienų  
rotacijos principu.

ImuPro Complete ištiria 270 produktų ir maisto prie-
dų (tarp jų ir ImuPro Basic 90 produktų). Šis tyrimas ištiria ne tik  įprastas 
mėsos rūšis, daržoves, vaisius, grūdus, pieną, kiaušinius, bet ir šių pro-
duktų alternatyvas bei egzotinius produktus. Papildomai ištiriama dauge-
lis prieskonių, arbata, kava, vynas, tirštikliai, saldikliai,  konservantai. Jūsų 
dieta gali būti keičiama pagal tyrimo rezultatus. Tai reiškia, kad gausite 
įvairių 4-ių dienų rotacijos variantų. Drauge su tyrimo rezultatu gausite 
individualią 4-ių dienų dietos rotacijos rekomendaciją ir receptų knygą, 
kuri parengiama specialiai Jums pagal Jūsų poreikius.

IMUPRO TIKSLIAI IŠTIRIA ŠIUOS MAISTO PRODUKTUS

  ImuPro Screen  
 

  ImuPro Basic 
 

  ImuPro Complete  

1  aštrusis pipiras capsicum  
   chinense      
2  aštrusis pipiras capsicum       
 annuum      
3  aštrusis pipiras capsicum  
 frutescens

ImuPro Screen
   Trumpa tikslių rezultatų ataskaita visiems 

ištirtiems maisto produktams prieinama ir aiškia 
forma.

Mitybos gaires sudaro trys 
svarbiausi statybiniai blokai :

2. Provokacijos fazė

Po pašalinimo fazės, Jūs pradedate 
provokacijos fazę, palaipsniui 
po vieną pradėdami vartoti vengtinus 
maisto produktus. Provokacijos fazė 
padeda surasti asmeninį „prob-
leminį produktą“. Tik vienas 
naujas maisto produktas gali būti 
įtrauktas į mitybą, siekiant išsiaiškinti, 
ar iš tiesų šis „probleminis produktas“ 
turi įtakos Jūsų sveikatai.


