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Składniki kapsułki:

Program uzupełniający z mikroskładnikami odżywczymi
wspomagającymi układ odpornościowy i ochronę komórek
Dobrze funkcjonujący układ odpornościowy
stanowi decydującą podstawę naszego zdrowia
i witalności. Chroni nas przed wpływami zewnętrznymi i jeśli o niego odpowiednio zadbamy,
to będzie nam dobrze służył przez całe życie.
Nasz układ odpornościowy składa się z kilku organów (szpik kostny, grasica, śledziona), układu
naczyniowego oraz z określonych komórek i
białek, które działając w skoordynowany sposób, tworzą naturalne bariery przed intruzami,
lokalizują je i niszczą.
Zdrowa i zbilansowana dieta ma fundamentalne
znaczenie dla dobrze funkcjonującego układu
odpornościowego. Dostarcza ona naszemu
organizmowi mikroskładników odżywczych,
czyli tych czynników, które wspomagają różne
reakcje metaboliczne dla efektywnej odpowiedzi
immunologicznej organizmu.

Dr Rath ImmunComplex Plus został opracowany
w Instytucie Badawczym dr Ratha jako formuła
wspomagająca układ odpornościowy i ochronę
komórek. Ta synergia mikroskładników
odżywczych łączy w sobie wysokiej jakości
witaminy i pierwiastki śladowe z wysoką
zawartością biologicznie aktywnych substancji
roślinnych z bogatych w składniki odżywcze
owoców i roślin. Te ostatnie pochodzą z morwy
białej, korzenia imbiru, jagód aronii, owoców
liczi i wiśni (CherryPURE®).
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Dr. Rath ImmunComplex Plus™
zawiera wybrane mikroskładniki
odżywcze połączone na zasadzie
synergii. Ten Program uzupełniający
został opracowany w połączeniu
z naszą ofertą Programów
podstawowych i uzupełnia paletę
mikroskładników odżywczych o
istotne czynniki wspierające układ
odpornościowy i ochronę komórek.

TRAACS™ jest znakiem towarowym firmy Albion Laboratories, Inc.
Cherry PURE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Shoreline Fruit, LLC

Dr Rath ImmunComplex Plus jest Programem
uzupełniającym z palety Programów Zdrowia
Komórkowego dr Ratha. Zawarte w formule
mikroskładniki odżywcze przyczyniają się
do kompleksowego wsparcia systemu
odpornościowego i ochrony komórek.

Dr Rath ImmunComplex Plus jest Programem uzupełniającym z palety Programów Zdrowia
Komórkowego dr Ratha. Zawarte w formule mikroskładniki odżywcze przyczyniają się do
kompleksowego wsparcia systemu odpornościowego i ochrony komórek.
Z witaminą B2, witaminą C, witaminą E, selenem i cynkiem w celu ochrony komórek przed
stresem oksydacyjnym.
Z witaminą B6, witaminą B12, folatem (aktywną formą kwasu foliowego), selenem
i cynkiem w celu wspierania prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Z wysoką zawartością biologicznie aktywnych substancji roślinnych.

Zalecane dawkowanie:
Dorośli: 2 x dziennie 1 kapsułka do posiłków
z odpowiednią ilością płynu (woda, sok, herbata)
Zawartość: 60 kapsułek* w opakowaniu
Nr artykułu: 045
* kapsułka z hypromelozy (celuloza). Odpowiedni dla wegetarian.
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