
Opakowanie: 60 tabletek

ODPORNOŚĆ

Innowacyjne połączenie witamin i składników mineralnych  
z grzybami Shiitake i laktoferyną

Forever ImmuBlend

Wyzwól w sobie 
naturalne mechanizmy obronne.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  kompozycja związków 
bioaktywnych, wspierających 
funkcje immunologiczne organizmu

•  polecana do suplementacji  
przez cały rok

•  zawiera witaminę C i D, cynk, 
fruktooligosacharydy oraz dodatek 
grzybów Maitake i Shiitake

•  grzyby Shiitake wspierają naturalną 
odporność organizmu

KOD: 355

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Układ immunologiczny to pierwsza linia obrony 
organizmu przed bakteriami i wirusami. Pracuje 
24 godziny na dobę, aby Twoje ciało pozostało bez-
pieczne i zdrowe. Odporność jest stanem doskonałej 
symbiozy pomiędzy światem zewnętrznym a Twoim 
organizmem. Dlatego w FOREVER IMMUBLEND 
połączyliśmy to co najlepsze w nauce i naturze, aby 
stworzyć preparat skutecznie stymulujący układ 
immunologiczny.

WITAMINA C i D oraz CYNK pomagają w prawi-
dłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
Dodatkowo witamina D bierze udział w procesie 
podziału komórek. Witamina C i cynk pomagają 
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, 
który w dłuższej perspektywie przyczynia się do 
rozwoju szeregu chorób przewlekłych. FRUKTOOLI-
GOSACHARYDY stanowią źródło energii dla bakterii 
probiotycznych. Wsparcie flory bakteryjnej jelit jest 
jednocześnie doskonałym wsparciem odporności 
organizmu. LAKTOFERYNA to białko występujące 
naturalnie m.in. w siarze, czyli pierwszych porcjach 
mleka matki, które wspiera naturalną odporność 
młodego organizmu. Kompozycji dopełniają 
sproszkowane GRZYBY SHIITAKE, uważane 
w Azji za jeden z najskuteczniejszych składników 
wzmacniających odporność i witalność.

ZALECANE SPOŻYCIE: Dorośli 2 tabletki dziennie, 
popijając wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na 
którykolwiek ze składników produktu.

SKŁADNIKI: substancja wypełniająca - celuloza mikrokry-
staliczna, fruktooligosacharydy, substancja zagęszczająca 
- hydroksypropylometyloceluloza, cynk (glukonian cynku), 
witamina C (kwas L askorbinowy), laktoferyna z mleka, sub-
stancje glazurujące (kwasy tłuszczowe, sól sodowa karbok-
symetylocelulozy, cytrynian trisodowy), sproszkowane grzyby 
Maitake (Grifola frondosa), emulgatory [sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych, lecytyny (z soi)], sproszkowane grzyby Shiitake 
(Lentinula edodes), ekstrakt z grzybów Maitake (Grifola frondosa), 
substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, witamina D 
(cholekalcyferol), dekstryna, dekstroza. 

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

Witamina C 90 mg/112%*

Witamina D 10 μg/200%*

Cynk 15 mg/150%*

Fruktooligosacharydy 240 mg

Laktoferyna 66 mg

Sproszkowane grzyby Shiitake 17 mg

Ekstrakt z grzybów Maitake 7 mg

Sproszkowane grzyby Maitake 25 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Poczuj wewnętrzną siłę 
z Forever ImmuBlend.
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CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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