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Фітокомплекс ІМУННА ФОРМУЛА (покращення діяльності імунної системи)

•

підвищує опірність організму до інфекцій;

•
_

сприяє нормалізації діяльності понадактивної імунної системи (при аутоімунних
захворюваннях);

•

має антивірусні, антибактеріальні, антигрибкові, антитоксичні властивості;

•

стимулює ріст та відновлення нервових клітин;

•

має протизапальну дію;

•

покращує обмін речовин;

•

перешкоджає утворенню і сприяє розсмоктуванню тромбів.

До складу фітокомплексу ІМУННА ФОРМУЛА входять наступні компоненти:
прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи), молозиво, кордицепс, гриб
шиїтаке, омела біла, а також: бета-каротин, цинк.
Виробник: Україна, ТОВ "ЧОЙС", м. Київ, проспект Перемоги 67.
Ефективність: підтверджена клінічними дослідженнями Інституту педіатрії, акушерства
і гінекології Академії медичних наук України.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/80262 від
12.12.2008 р.
Спосіб застосування: дорослим і дітям від 12 років по 1 капсулі 2 рази в день, перед
їжею, запиваючи водою. Курс застосування 30-45 днів. Повторний курс після 30 денної
перерви. При необхідності курс рекомендується повторювати 2-3 рази на рік.
Побічні ефекти: у процесі клінічних досліджень побічних ефектів не виявлено.
Безкоштовна консультація за телефонами: (095) 344-96-57 (МТС), (097) 549-32-17 (Київcтар), (063) 625-73-27 (Лайф)
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Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів.
Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення (кінцевий термін придатності
вказаний на блістері).
Прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи) - в збалансованому виді,
містять практично всі біологічно активні речовини, необхідні для нормальної
життєдіяльності організму людини, а саме: легкозасвоювані вуглеводи; білки, які містять
незамінні амінокислоти; вітаміни А, С, Е, групи В, РР, H, D; макроелементи та
мікроелементи - K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P та інші; рослинні ферменти; фітогормони;
поліфенольні речовини; рослинні волокна та ін. Також прозери підсилюють дію всіх
компонентів комплексу (ефект синергізму).
Молозиво (екстракт) - молозиво є чудовим натуральним джерелом всіх необхідних
компонентів для формування імунітету, а також для відновлення, підтримки та активації
ослабленої імунної системи. Медичними дослідженнями доведено, що головні
компоненти молозива, отриманого від корів, ідентичні головним компонентам молозива
людини, але за кількісним вмістом активних речовин коров'яче молозиво перевищує
жіноче. Так, наприклад, жіноче молозиво містить тільки 2 % імуноглобулінів класу G, в
той час як у молозиві корови його в середньому у 40 разів більше.
Кордицепс (екстракт) - високоефективний засіб для імунологічної регуляції. Підвищує
опірність організму різним захворюванням у тому числі аутоімунним. Знижує надлишок
імунітету і усуває його порушення на генетичному рівні при аутоімунних захворюваннях,
таких як ревматоїдний артрит, ревматизм та інші. Чинить бактеріостатичну дію проти
більшості патогенних бактерій. Має протизапальну дію.
Гриб Шиїтаке (екстракт) - його цілющі властивості обумовлені наявністю
полісахаридів, основним з яких є лентинан, який діє шляхом нормалізації і активації
імунних процесів, що спрямовані проти виникнення і розвитку пухлин, вірусних
гепатитів та інших вірусних інфекцій.
Омела біла - має кровоспинну, обезболюючу, протизапальну, антисклеротичну дію.
Бета-каротин - сприяє підвищенню імунітету, перешкоджає виникненню гострих та
хронічних інфекційних захворювань, сприяє профілактиці онкологічних захворювань,
чинить ефективну дію на серцево-судинну систему, знижуючи окислення холестерину та
покращуючи стан стінок судин.
Цинк - формування імунітету неможливе за умов дефіциту цього елементу.
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