
ПРИРОДНЕ ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ!

Рекомендації до застосування:

 ■ натуРальний вітамін с з ацеРоли, що входить до складу комплексу, 
має кРащу біодоступність та високий пРофіль безпеки, є потужним 
антиоксидантом, володіє загальнозміцнюючими властивостями 

 ■ вітамін D3 Регулює обмін кальцію, забезпечує здоРовий Розвиток 
кісткової та м’язової тканин, зміцнює імунітет та зменшує Ризик 
РеспіРатоРних інфекцій 

 ■ цинк - мікРоелемент, який беРе участь у імунній відповіді та підвищує 
стійкість до інфекцій, відповідає за спРийняття запаху та смаку, 
позитивно впливає на стан шкіРи, чоловіче та жіноче здоРов’я, беРе 
участь у багатьох обмінних пРоцесах 

 ■ збалансований комплекс ЦИНКОФЕРОЛ®-с підтРимує імунну систему, 
має загальнозміцнюючі властивості та покРащує обмін Речовин

УНІкальНа кОМбІНаЦІЯ вІТаМІНУ D3,
ЦИНкУ Та НаТУРальНОгО вІТаМІНУ С

ДлЯ ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ

кОМбІНаЦІЯ вІТаМІНІв С Та D3 З ЦИНкОМ є НаУкОвО ОбґРУНТОваНОю Та РЕкОМЕНДОваНа вООЗ 
ДлЯ ПРОфІлакТИкИ СЕЗОННИх вІРУСНИх ІНфЕкЦІй

1 капсула містить: активні інгРедієнти:

вітамін с (натуРальна L-аскоРбінова кислота з висушеного 
соку ацеРоли / MaLpighia eMarginata) 

250 мг

цинк  7 мг

вітамін D3 1000 МО

спосіб застосування: вживати доРослим по 1-2 капсули на день.

фоРма випуску: 30 капсул.

 ✔ пРофілактика сезонних віРусних інфекцій 

 ✔ комплексна теРапія гостРих РеспіРатоРних 
віРусних інфекцій 

 ✔ для пРискоРення одужання та попеРедження 
ускладнень пРи застуді та гРипі 

 ✔ дефіцит вітамінів с, D3 та цинку



 ■ ацеРола, також відома, як баРбадоська вишня, є одним із найбагатших 
пРиРодних джеРел аскоРбінової кислоти у світі 

 ■ натуРальний вітамін с з ацеРоли кРаще засвоюється та має вищий 
пРофіль безпеки ніж синтетична аскоРбінова кислота, є потужним 
антиоксидантом, володіє загальнозміцнюючими властивостями 

 ■ вітамін с позитивно впливає на імунну систему, беРе участь в утвоРенні 
колагену, який необхідний для кРовоносних судин, шкіРи, ясен, хРящів, 
кісток 

 ■ згідно Рекомендацій nationaL institute of heaLth (nih): «пРофілактичне 
викоРистання вітаміну с в дозах від 250 мг / день до 1 г / день знизило 
частоту пРостудних захвоРювань на 50%»1

100% НаТУРальНИй вІТаМІН С аЦЕРОлИ,
ЗбагачЕНИй бІОфлавОНОїДаМИ,

З вИСОкОю бІОДОСТУПНІСТю

АЦЕРОЛА-С СПРИЯє ПІДвИщЕННю ОПІРНОСТІ ОРгаНІЗМУ ДО ІНфЕкЦІй Та НЕСПРИЯТлИвОгО вПлИвУ 
ЗОвНІшНьОгО СЕРЕДОвИща, ПОкРащУє ЗагальНЕ СаМОПОчУТТЯ

вИгОТОвлЕНО ІЗ СТаНДаРТИЗОваНИх
РОСлИННИх ЕкСТРакТІв Plantex (фРаНЦІЯ)

У вІДПОвІДНОСТІ ДО МІжНаРОДНИх СТаНДаРТІв 
ISO/HaCCP

1 капсула містить: активні інгРедієнти: АЦЕРОЛА-С 
250

АЦЕРОЛА-С 
500

вітамін с (натуРальна L-аскоРбінова кислота з висушеного соку

ацеРоли / MaLpighia eMarginata) 
250 мг 500 мг

цитРусові біофлавоноїди  50 мг 25 мг

спосіб застосування: вживати доРослим по 1-2 капсули 2 Рази на день після їди, запиваючи достатньою 
кількістю води.

фоРма випуску: 30 капсул.

1. National institute of health (NIH) Fact 
Sheet for Health Professionals, 2020


