IMMUNOTROFINA® d
Rozpustné tablety
Doplněk stravy s originálním betaglukanem BETARIGHT® vitaminy A, B5, C, D , E a zinkem ve formě
rozpustných tablet s příchutí lesních jahod

Užíváním tohoto přípravku můžete ovlivnit zejména:

IMUNITA 1
ÚNAVA, VYČERPÁNÍ 2
ENERGETICKÁ ROVNOVÁHA 3
OXIDAČNÍ STRES 4
KOSTI, VLASY, NEHTY 5
KOLAGEN 6
ZRAK 7
1. Vitamin A, C, D a zinek podporují správnou funkci imunitního systému
2. Vitamin B5 a C přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání
3. Vitamin B5 a C přispívají k energetické rovnováze
4. Vitamin C, E a zinek pomáhají chránit buňky před oxidativním stresem
5. Zinek přispívá k udržení normálního stavu kosti, vlasů, nehtů a pokožky
6. Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže
7. Vitamin A a zinek udržují oči zdravé
Originální BETARIGHT® - betaglukan (Saccharomyces cerevisiae)

Kdy a proč IMMUNOTROFINA® d





pro dospělé a děti od 3 let, které upřednostňují tablety
v období zvýšeného výskytu infekcí
při nedostatku vitaminů a minerálů, které jsou v doplňku stravy obsažené
při nástupu dětí do školek a škol – období zvýšené psychické a fyzické zátěže

IMMUNOTROFINA® d tablety





jsou rozpustné tablety s příjemnou chutí lesních jahod
jsou vhodným doplňkem stravy v období oslabené imunity
jsou vhodné pro dospělé a děti, které upřednostňují tablety před sirupem
jsou v nabídce v balení po 30 tabletách

Složení
Rozpustné tablety obsahují 7 speciálně zvolených složek pro komplexní účinek. Jedná se o doplněk
stravy, který obsahuje betaglukany (z kvasinek Saccharomyces cerevisiae) a jsou zdrojem vitamínu A,
B5, C, D, E a zinku.
Vitamíny A, C, D a zinek přispívají k udržování normální funkce imunitního systému.
Vitamín B5 a vitamín C přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání
Vitamín E, vitamín C a zinek přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Betaglukany jsou výtažky získané z kvasinek Saccharomyces cerevisiae.
Při nedostatku těchto látek a jejich zvýšené potřebě může být užitečné užívání doplňku stravy

Dávkování
Způsob použití: 1 tabletu denně nechte pomalu rozpustit v ústech, užívá se mezi jídly na
prázdný žaludek.

IMMUNOTROFINA d® 200ml sirup
Doplněk stravy s originálním beta glukanem Wellmune WGP® ve formě sirupu obsahující
7 složek včetně vitaminu B6, B12 a vitaminu D, které přispívají k normální funkci
imunitního systému.

Složení
Sirup obsahuje 7 speciálně zvolených složek pro komplexní účinek. Je vhodný zejména
pro děti předškolního a školního věku. IMMUNOTROFINA d® obsahuje beta glukan
Wellmune WGP®, vitamin D3, vitaminy B, jód a arginin. Tyto vitaminy a minerály hrají v
lidském organizmu důležitou fyziologickou roli:









Beta glukan Wellmune WGP® je výtažek z kvasinek (Saccharomyces cerevisiae).
Evropské populaci je nejblíže betaglukan z kvasinek,
protože se kvasnice používají při výrobě chleba a
piva již stovky let
Vitamin D3 podporuje přirozené vstřebávání
vápníku a fosforu a udržování zdravé kostry a funkce
svalů
Vitaminy B6, B12 a vitamin D přispívají k normální
funkci imunitního systému
Vitamin B5, B6, B12 přispívají ke snížení míry únavy
a vyčerpání
Jód má pozitivní vliv na tvorbu hlavních hormonů
štítné žlázy a podporuje správnou funkci štítné žlázy
Arginin se účastní syntézy bílkovin

