
Suplement diety Immunes Complex granulat do spożywania przeznaczony jest do uzupełnienia diety 

w celu wsparcia  odporności. Zawiera  w swoim składzie kluczowe witaminy dla tego procesu, są to: 

witamina C oraz D. Dodatkowo substancję mineralną w postaci cytrynianu cynku oraz dziewięć 

ekstraktów ziołowych o wielokierunkowym i uzupełniającym się działaniu. Dzięki kompleksowemu 

składowi pozytywnie wpływa na układ immunologiczny i wzbogaca dietę o niezbędne składniki w celu 

wsparcia odporności. 

Witaminy C i D oraz cynk wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, 

szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania. 

Ekstrakt z korzenia jeżówki purpurowej  wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu  i 

pozytywnie wpływa na  prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg układu oddechowego. 

Ekstrakt z korzenia lukrecji wzmacnia odporność oraz wspiera pracę górnych dróg oddechowych i 

przyczynia się do ich oczyszczania. 

Ekstrakt  z korzenia traganka błoniastego wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. 

Ekstrakt z kory Pau D’Arco (Lapacho)  wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu oraz 

pozytywnie wpływa na funkcjonalność górnych dróg oddechowych. 

 

Składniki: kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z korzenia traganka błoniastego 4:1 (Astragalus 

membranaceus), ekstrakt z korzenia kolcorośli 4:1 (Smilax glabra), ekstrakt z korzenia jeżówki 

purpurowej 4:1 (Echinacea purpurea), ekstrakt z korzenia lukrecji 4:1 (Glycyrrhiza glabra), ekstrakt z 

liści pelargonii pachnącej 4:1 (Pelargonium graveolens), substancja przeciwzbrylająca - węglan 

magnezu, ekstrakt z łodygi Tinospora cordifolia 4:1, ekstrakt z kory Pau d’Arco (Lapacho) 10:1 

(Tabebuia impetiginosa), ekstrakt z ziela czosnku niedźwiedziego 4:1 (Allium ursinum), ekstrakt z 

owocu aceroli 12:1 (Malpighia glabra), cytrynian cynku, cholekalcyferol (witamina D). 

 

Składnik zawartość *%RWS 

Cynk (mg) 14,7 147 

Witamina C (mg) 794 977 

Witamina D (µg) 50 1000 

Ekstrakt z korzenia jeżówki 
purpurowej 4:1 (mg) 

230  

Ekstrakt z owocu aceroli 12:1 
(mg) 

49  

Ekstrakt z korzenia lukrecji 4:1 
(mg) 

216  

Ekstrakt z korzenia traganka 
błoniastego 4:1 (mg) 

305  

Ekstrakt z ziela czosnku 
niedźwiedziego 4:1 (mg) 

99  

Ekstrakt z łodygi Tinospora 
Cordifolia 4:1 (mg) 

173  

Ekstrakt z liści pelargonii 
pachnącej 4:1 (mg) 

198  

Ekstrakt z korzenia kolcorośli 
4:1 (mg) 

248  



Ekstrakt z kory Pau D’Arco 10:1 
(mg) 

148  

 

 (*) % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia 

Informacja: 50 µg witaminy D odpowiada 2000 j.m. 

Sposób użycia: 

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia wynosi 3,2g granulatu. Suplement diety Immunes Complex 

należy spożywać w dwóch porcjach po 1,6g w ciągu dnia, rano i wieczorem. 

Granulat należy odmierzyć łyżeczką miarową (płaska łyżeczka 1,6g), przesypać na łyżkę i spożyć 

popijając wodą. Nie należy spożywać więcej niż 2 miarki dziennie, o ile nie zalecono inaczej. 

Wewnątrz opakowania znajduje się łyżeczka miarowa, pozwalająca odmierzyć jednorazową porcję 

1,6g. 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: 

Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania25-(OH)D we krwi, pozwalającego określić 

ewentualny niedobór witaminy D oraz konsultacja wyniku z lekarzem lub farmaceutą. 

Suplement diety przeznaczony jest dla osób dorosłych. 

Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający. 

Suplement diety nie powinien być stosowany w ciąży i okresie karmienia. 

Produktu nie powinny stosować osoby uczulone na którykolwiek ze składników oraz chore na 

cukrzycę, o zbyt wysokim ciśnieniu krwi, chorujące na serce, kamicę nerkową. 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. 

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy 

tryb życia. 

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

 

  

 


