
Walmark Imunactiv tbl.30+10

ImunActiv® obsahuje 4 látky: beta-glukán (1,3/1,6 D), vitamín C, zinok a bioflavonoidy.Beta-glukán
(1,3/1,6 D) môže ovplyvniť bunky imunitného systému známe ako makrofágy a neutrofily. Tieto bunky sú
v prvej línii obrany nášho imunitného systému. Ich úlohou je vyhľadávať, rozpoznať a zničiť cudzorodé
látky v tele. Zdrojom beta-glukánu (1,3/1,6 D) pri príprave produktu ImunActiv® sú bunkové steny
kvasinky roduSaccharomyces cerevisiae. Zinok zabezpečuje správnu funkciu imunitného
systému.Vitamín C je potrebný ako súčasť obranyschopnosti organizmu, podporuje imunitný systém
a pomáha odstrániť únavu a slabosť. Bioflavonoidy sa vo veľkom množstve nachádzajú v niektorom
ovocí, bylinkách a zelenine. Ich zdrojom v tomto produkte sú citrusové plody.

Čo je imunita?

Imunita je schopnosť organizmu odolávať mikrobiálnym patogénom, ktoré môžu byť škodlivé. Imunitu
zabezpečuje imunitný systém. Hlavnou úlohou tohto systému je zneškodňovať vírusy, baktérie alebo
dokonca odumreté či poškodené bunky v tele. Imunitný systém chráni organizmus pred vznikom ochorení,
ktorých pôvodcami môžu byť vírusy, baktérie, plesne, parazity či alergie. Riziko bežného i závažného
ochorenia sa zvyšuje  zníženou či narušenou funkciou imunitného systému.

Ako funguje ImunActiv®?

Beta-glukán (1,3/1,6 D) je prirodzený komplex polysacharidov, ktoré môžu ovplyvniť bunky vášho
imunitného systému známe ako makrofágy a neutrofily. Tieto bunky sú v prvej línii obrany vášho
imunitného systému. Ich úlohou je vyhľadávať, rozoznať a zničiť cudzorodé látky v tele. Zdrojom beta-
glukánu (1,3/1,6 D) pri príprave ImunActivu® sú bunkové steny kvasinky rodu Saccharomyces cerevisce
(pivná kvasinka).

Vitamín C je už dlho známy svojimi blahodarnými účinkami pri obrane organizmu. Priaznivo ovplyvňuje
váš imunitný systém. Vitamín C prispieva aj k ochrane buniek pred poškodením voľnými  radikálmi. 

Bioflavonoidy sa vo veľkom množstve nachádzajú v niektorom ovocí, bylinkách a zelenine. Ich zdrojom 
v tomto produkte sú citrusové plody.

Zinok je kľúčovým faktorom potrebným pre imunitný systém a na ochranu buniek pred poškodením
voľnými radikálmi.

Ako a kedy by sa mal produkt ImunActiv® užívať?

Obvykle by sa mali užiť 2 tablety denne, najlepšie pri jedle alebo po ňom, a mali by sa zapiť dostatočným
množstvom tekutín. Najvhodnejšími obdobiami na užívanie ImunActivu® sú jeseň, zima a  jar, ale môže sa
užívať aj dlhodobo po celý rok.

Na čo treba dávať pozor pri užívaní?

Tento prípravok nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Produkt sa môže užívať počas choroby, v prípade
závažného zdravotného stavu sa o jeho použití  poraďte s lekárom.


