РОЗУМНЕ ЗМІЦНЕННЯ
ІМУННОЇ СИСТЕМИ

β-глюкан:
■■ А ктивує ланки набутого та вродженого імунітету 1
■■ З меншує тривалість перебігу застуди та грипу 2,3
■■ З апобігає виникненню інфекцій верхніх дихальних
шляхів та зменшує тяжкість їх симптомів 2,3

Екстракт ехінацеї:
■■ С тимулює неспецифічну імунну відповідь 4
■■

сучасний натуральний
імуностимулятор

Рекомендації до застосування:
✔✔ Профілактика сезонних вірусних інфекцій
✔✔ У комбінованій терапії при частих рецидивах
інфекційних захворювань дихальних шляхів

✔✔ Для прискорення одужання при ГРВІ та грипі

Підвищує опір до інфекцій дихальної системи 4

Екстракт плодів бузини:

Блокує активність вірусу у клітині 5
■■ З меншує симптоми респіраторних інфекцій 6
■■

1 капсула містить:
природні компоненти EUSA та NATUREX (Франція)
Бета-глюкан / β-glucan,
що містить 80% бета-глюканів 1,3 і 1,6

200 мг

Екстракт ехінацеї / Echinacea purpurea

100 мг

Екстракт плодів бузини / Sambucus nigra

75 мг

Спосіб застосування: 1 капсула на добу з метою попередження
сезонних вірусних та інших інфекцій. 2 капсули на добу для
пришвидшення одужання та попередження розвитку ускладнень. Тривалість курсу: 10-14 днів.
Форма випуску: 20 капсул.

β-глюкан:
■■ З більшує кількість та активність нейтрофілів ,
макрофагів ,

NK-клітин 1,7

■■

Підтримує імунну функцію без надмірної

■■

Безпечний для тривалого застосування 1-3,7

стимуляції імунної системи 1-3,7

Вітамін D3:
■■ З нижує ризик респіраторних інфекцій та зменшує
важкість їх перебігу 8

Підвищує ланки вродженого імунітету 8
■■ П окращує психоемоційний стан ,
■■

має антидепресивну дію 9

інноваційний імуномодулятор
■■ Модулює противірусний та антибактеріальний імунітет 10-11
з багатогранною дією
Цинк:

Має противірусну активність 10-11
■■ В ходить до складу більш ніж 200 ферментів 11
■■

1 капсула містить:
природні компоненти NATUREX (Франція)

Рекомендації до застосування:

Бета-глюкан / β-glucan,
що містить 80% бета-глюканів 1,3 і 1,6

250 мг

✔✔ Захист імунної системи під час затяжних сезонних

Вітамін D3 / Vitamine D3 2 000 МО

50 мкг

✔✔ Комплексна терапія запальних станів:

Цинку гліцинат / Zinc glycinate,
що відповідає 5 мг елементарного цинку

16,5 мг

Спосіб застосування: 1 капсула на добу в період сезонних вірусних інфекцій та/або дефіциту вітаміну D3 та цинку. 2 капсули на
добу для пришвидшення одужання та попередження розвитку
ускладнень. Тривалість курсу: 1-3 місяці.
Форма випуску: 30 капсул.

респіраторних інфекціях

- запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів
(ларингофарингіт, бронхіт, пневмонія)
- запалення урогенітальної системи (цистит,
пієлонефрит , вагінит , простатит , генітальний
герпес , цитомегаловірусні інфекція , хламідіоз ,
мікоплазмоз )
- інші запальні захворювання

✔✔ Дефіцит вітаміну Д3 та цинку

Комплексне застосування ІМУНСИЛ® та ІМУНСИЛ® D3
дозволяє максимально зміцнити імунну систему
до сезонних піків вірусних респіраторних інфекцій

ІМУНСИЛ® - швидка адаптація імунної

ІМУНСИЛ® D3 - довготривалий захист

системи до сезонних респіраторних захворювань

імунної системи під час несприятливих умов

Тривалість курсу: 10-14 днів

Тривалість курсу: 1-3 місяці

ІМУНСИЛ® та ІМУНСИЛ® D3 мають унікальний склад з оптимальним
дозуванням компонентів для максимального зміцнення імунітету в
залежності від стану організму та епідеміологічної ситуації
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Вироблено із стандартизованих
рослинних екстрактів та природних компонентів

(EUSA і NATUREX, Франція)

у відповідності до міжнародних стандартів

ISO/HACCP

