Ważna wskazówka: Ten suplement diety nie zawiera genetycznie modyfikowanych substancji roślinnych, glutenu oraz sztucznych barwników i substancji
smakowych. Opakowanie wykonano z materiałów podlegających recyklingowi.
Nadaje się dla wegetarian.
Składniki: Witamina C, kapsułka z hypromelozy, sproszkowany korzeń imbiru,
ekstrakt z aronii, ekstrakt z owoców liczi, ekstrakt z wiśni, ekstrakt z alg
brunatnych (85% fukoidanu), ekstrakt z owoców morwy białej, substancja
rozdzielająca laurynian wapnia, kwas alfa-liponowy, witamina E, witamina B3,
kwas pantotenowy, glicynian cynku, witamina B6, witamina B2, witamina B1,
foliany, selenometionina, biotyna, witamina B12.

Suplement diety • 60 kapsułek (53,5 g)
Data minimalnej trwałości i numer partii produkcyjnej:
na spodzie opakowania.
Wysokiej jakości produkt Dr. Rath Health Programs BV
Postbus 657 • 6400 AR Heerlen • Holandia
Wyprodukowano w USA

WWW.DR-RATH.COM

048PL050520

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji produktu.
Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej i
zbilansowanej diety. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

PL

Odpowiedzialność za zdrowy świat

Dr. Rath
Z witaminą C, B6, B12, kwasem foliowym, cynkiem i selenem,
dla wsparcia prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego

PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY
Suplement diety

60 kapsułek | 2 x dziennie

Dr. Rath ImmunComplex Plus zawiera witaminy,
pierwiastki śladowe i aktywne biologicznie
substancje roślinne przeznaczone do codziennej
suplementacji.
2 kapsułki zawierają:

Witamina C................. 400 mg
(jako kwas askorbinowy)
Witamina E ................. 30 mg
Witamina B1 ............... 2,4 mg
Witamina B2 ............... 2,6 mg
Witamina B3 .............. 16 mg
Kwas pantotenowy ...... 10 mg
Witamina B6 ............... 3,4 mg
Witamina B12 .............
5 μg
Biotyna ......................
60 μg
Foliany ....................... 400 μg DFE

Zalecana porcja: 2 x dziennie
1 kapsułka do posiłków,
popijając płynami (wodą,
sokiem, herbatą).

RWS* %

500
250
218
186
100
167
243
200
120
100

RWS* %

Cynk (TRAACS™).............
Selen ............................
Kwas alfa-liponowy ........
Ekstrakt z alg brunatnych
(85% fukoidanu)
Ekstrakt z owoców
morwy białej ..................
Sproszkowany korzeń imbiru
Ekstrakt z aronii ............
Ekstrakt z owoców liczi .
Ekstrakt z wiśni..............
(Cherry PURE®)

TRAACS™ jest znakiem towarowym firmy Albion Laboratories, Inc.
Cherry PURE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Shoreline Fruit, LLC
* RWS (referencyjna wartość
spożycia) = % RWS
zgodnie z dyrektywą
UE nr 1169/2011

10 mg
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40 mg
60 mg
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50 mg
200 mg
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200 mg
350 μg
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