Výživa

Forever ImmuBlend™
Forever ImmuBlend™ je navrhnutý na podporu imunitného systému a to tak, že rieši všetky
aspekty imunitného systému od prvej obrannej
línie až po poslednú. Každá zložka našej patentovanej zmesi je špeciálne vybraná, aby spĺňala
dôležitú úlohu pri podpore imunitného systému
nášho tela. Biologickému obrannému systému
tela pomáha fungovať naplno, aby ste bez starostí
mohli vykonávať každodennú činnosť.

Ú D A J E

O

Denná dávka: 2 tablety
Počet dávok v balení: 30
Množstvo v dávke %ODP *

Vitamín C

90 mg

200%

Zinok (ako glukonát zinočnatý)

15 mg

150%

358 mg

†

Patentovaná zmes:

• Fruktooligosacharidy – podporujú zdravú
úroveň probiotických baktérií v tráviacom systéme
• Laktoferín – podporuje tvorbu imunitných
buniek a pomáha zachovávať optimálnu úroveň
prospešných baktérií v črevách
• Huby maitake a shiitake – podporujú tvorbu
imunitných buniek a kardiovaskulárny systém
• Vitamín D – posilňuje imunitné bunky
• Vitamín C – bojuje proti voľným radikálom
• Zinok – bojuje proti voľným radikálom a
podporuje tvorbu imunitných buniek

† ODP – nebola stanovená

POUŽITIE:
Užívajte dve tablety denne ako doplnok stravy.
OBSAH:
60 tabliet

113%

Vitamín D3 (ako cholekalciferol) 400 IU

Naša nutričná zmes podporujúca imunitu má silu
laktoferínu, húb maitake (trsovnica lupeňovitá) a
shiitake (húževnatec jedlý), tiež vitamínov C, D a
zinku pre zvýšený účinok. Každá z týchto kľúčových zložiek prospieva zdraviu vášho tela:

Toto exkluzívne zloženie sa zameriava na všetky
aspekty imunitného systému, obsahuje základné
živiny potrebné pre zdravý imunitný systém a prírodné rastlinné látky, ktoré synergicky podporujú
imunitné funkcie.

D O P L N K U

fruktooligosacharidy, laktoferín, prášok z húb maitake
(Grifola frondosa), prášok z húb shiitake (Lentinula
edodes), výťažok z maitake (Grifola frondosa)
* ODP – odporúčané množstvo denného príjmu

OSTATNÉ ZLOŽKY:
mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylmetylcelulóza, kyselina steárová, magnéziumstearát,
sodná soľ kroskarmelózy, oxid kremičitý, sodná
soľ karboxylmetylcelulózy, dextrin, dextróza,
sójový lecitín, citrát sodný.
Obsahuje sóju.

• podporuje všetky aspekty imunitného
systému
• poskytuje celý rad živín, ktoré podporujú činnosť imunitného systému
• bojuje proti voľným radikálom

PRODUKT #355
UPOZORNENIE:
Ak ste tehotná, snažíte sa otehotnieť alebo dojčíte,
poraďte sa pred užívaním s vašim lekárom.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,
uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom. Ak ste tehotná, dojčíte alebo trpíte nejakým
ochorením, pred použitím prípravku sa poraďte so svojím lekárom.
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