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Forever ImmuBlend™

Suplement wspierajàcy odpornoÊç

Forever ImmuBlendTM został stworzo-
ny, by wspieraç funkcjonowanie układu 
immunologicznego w ka˝dym aspekcie 
odpornoÊci – od pierwszej do ostatniej 
linii obrony. Ka˝dy składnik naszej 
unikalnej mieszanki został wybrany 
ze wzgl´du na rol´, jakà odgrywa we 
wspieraniu funkcjonowania naszego 
układu immunologicznego. Wszystkie 
one pomagajà zachowaç optymalnà 
odpornoÊç, by twój dzieƒ mijał bez 
trosk.
W naszej wspierajàcej odpornoÊç 
mieszance substancji od˝ywczych 
znajdziesz laktoferyn´, grzyby maitake 
i shii-take, a tak˝e witaminy C i D oraz 
cynk. Ka˝dy z tych składników przy-
czynia si´ do dobrej kondycji twojego 
organizmu:
Fruktooligosacharydy – wspierajà 

odpowiedni poziom bakterii probio-
tycznych w układzie trawiennym.

Laktoferyna – wspiera produkcj´ 
komórek odpornoÊciowych 
i pomaga zachowaç optymalny 
poziom korzystnych bakterii w jelitach.

Grzyby maitake i shii-take – wspierajà 
produkcj´ komórek odpornoÊciowych 
oraz funkcje układu krà˝enia.

Witamina D – wspiera prawid∏owe funk-
cjonowanie uk∏adu odpornoÊciowego.

Witamina C – walczy 
z wolnymi rodnikami.

Cynk – walczy z wolnymi 
rodnikami i wspiera produkcj´ 
komórek odpornoÊciowych.

Ta unikalna receptura odnosi si´ do 
wszystkich aspektów funkcjonowania 
układu odpornoÊciowego, dostarczajàc 
zarówno fundamentalnych składników 
od˝ywczych nieodzownych dla zdrowia 
układu immunologicznego, jak i natu-
ralnych substancji roÊlinnych, które 
działajà synergicznie, by wspieraç 
funkcje odpornoÊciowe.

SK¸ADNIKI: celuloza mikrokrystalicz-
na – substancja wypełniajàca, frukto-
oligosacharydy, hydroksypropylomety-
loceluloza – substancja zag´szczajàca, 
glukonian cynku, kwas L-askorbinowy, 
laktoferyna z mleka, kwas stearynowy 
– stabilizator, sproszkowane grzyby 
Maitake (Grifola frondosa), stearynian 
magnezu – emulgator, sól sodowa kar-
boksymetylocelulozy usieciowana – 
noÊnik, sproszkowane grzyby Shitake 
(Lentinula edodes), ekstrakt z grzybów 
Maitake (Grifola frondosa), dwutlenek 
krzemu – substancja przeciw-
zbrylajàca, cholekalcyferol, sól sodowa 
karboksymetylocelulozy – substancja 
glazurujàca, dekstryny, dekstroza, 
lecytyna sojowa – emulgator, cytry-
nian trisodowy – substancja do stoso-
wania na powierzchni´. 

ZawartoÊç sk∏adników od˝ywczych 2 tabletki

witamina C 90 mg 112%* 

witamina D 10 μg 200%*

cynk 15 mg 150%* 

fruktooligosacharydy 240 mg

laktoferyna 66 mg

sproszkowane grzyby Maitake 25 mg

sproszkowane grzyby Shitake 17 mg

ekstrakt z grzybów Maitake 7 mg

* % zalecanego dziennego zapotrzebowania

OPAKOWANIE: 60 tabletek

SPOSÓB U˚YCIA: doroÊli 2 tabletki 
dziennie.

Kod: 355

•  Wspiera wszystkie aspekty 
funkcjonowania układu 
odpornoÊciowego

•  Dostarcza ró˝norodnych 
substancji od˝ywczych, by 
wspieraç odpornoÊç

•  Walczy z wolnymi rodnikami




