
Forever ImmuBlend ™ je navržen pro pod-
poru imunitního systému a to tak, že řeší všech-
ny aspekty imunitního systému od první obran-
né linie až po poslední. Každá složka naší paten-
tované směsi je speciálně vybrána, aby splňova-
la důležitou roli při podpoře imunitního systému 
našeho těla. Biologickému obrannému systému 
těla pomáhá fungovat naplno, abyste bez starostí 
mohli provádět každodenní činnost.

Naše nutriční směs podporující imunitu má sílu 
laktoferinu, hub Maitake (trsnatec lupenitý) a 
shiitake (houževnatec jedlý), také vitamínů C, D 
a zinku pro zvýšený účinek. Každá z těchto klíčo-
vých složek prospívá zdraví vašeho těla:

• Fruktooligosacharidy - podporují zdravou
úroveň probiotických bakterií v trávicím systému
• Laktoferin - podporuje tvorbu imunitních
buněk a pomáhá zachovávat optimální úroveň
prospěšných bakterií ve střevech
• Houby Maitake a shiitake - podporují tvorbu
imunitních buněk a kardiovaskulární systém
• Vitamin D - posiluje imunitní buňky
• Vitamín C - bojuje proti volným radikálům
• Zinek - bojuje proti volným radikálům a
podporuje tvorbu imunitních buněk

Toto exkluzivní složení se zaměřuje na všechny 
aspekty imunitního systému, obsahuje základ-
ní živiny potřebné pro zdravý imunitní systém a 
přírodní rostlinné látky, které synergicky podpo-
rují imunitní funkce.

Ú D A J E  O  D O P L Ň K U
Denní dávka: 2 tablety

Počet dávok v balení: 30

                                          Množstvo v dávce   %DDP * 

                                                    

Vitamin C                                   90 mg          113%                                                                                                                                            

Vitamin D3 (jako cholekalciferol) 400 IU           200%         

Zinek (jako glukonát zinečnatý)    15 mg          150%

Patentovaná směs:                    358 mg             †

fruktooligosacharidy, laktoferin, prášek z hub Maitake

(Grifone frondosa), prášek z hub shiitake (Lentinula

edodes), výtažek z Maitake (Grifone frondosa)

* DDP - doporučené množství denního příjmu

† DDP - nebyla stanovena

OSTATNÍ SLOŽKY:
mikrokrystalická celulóza, hydroxypropylmetyl-
celulóza, kyselina stearová, magnesium, sodná sůl 
kroskarmelosy, oxid křemičitý, sodná sůl karbo-
xylmetylcelulózy, dextrin, dextróza, sójový leci-
tin, citrát sodný.
Obsahuje sóju.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo 
kojíte, poraďte se před užíváním s vaším lékařem.

POUŽITÍ:
Užívejte dvě tablety denně jako doplněk stravy.

OBSAH:
60 tablet
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Výživa

   Forever ImmuBlend™

• podporuje všechny aspekty imunitního 
systému

• poskytuje celý řada živin, které pod-
porují činnost imunitního systému

• bojuje proti volným radikálům

  PRODUKT #355

Představené výrobky obsahují vitaminy a minerální látky, doplňují jejich nedostatek ve výživě a tím pomáhají posilovat zdraví. Nemají za účel diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo 
předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho se svým lékařem. Pokud jste těhotná, kojíte nebo trpíte nějakým onemocněním, 
před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem.


