Nabídka vitamínů s unikátním složením k podpoře a posílení oslabené imunity
Komplexní a vyvážené množství odpovídá maximální denní dávce přísunu vitamínů, minerálů a
stopových prvků v jedné kapsli.
Vhodná prevence proti možným virovým onemocněním a zánětům, užívaná denní dávka
napomáhá ke zmírnění průběhu nemoci při rekonvalescenci pacienta.
Doporučujeme preventivně užívat při současném stavu pandemie COVID – 19.

Vitamínová řada:
- pro oslabenou imunitu,
- posílení obranyschopnosti organismu,
- prevence virových onemocnění,
- pro správné fungování metabolismu,
- unikátní kombinace vitamínů a minerálů s vysokým účinkem.

Složení přípravků bylo vyvinuto ve spolupráci s odbornými lékaři a vyrobeno v České republice. Vitamínové
preparáty jsou určeny ke každodennímu užívání jako doplněk stravy a jsou vhodné pro doplnění vitamínů,
minerálů a stopových prvků, nezbytně nutných pro správné fungování lidského organismu.
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ULTRAVIT - Multivitamín a minerály obohacený o Koenzym Q10 + Echinacea
+ Ginseng
Vyvážený vícesložkový doplněk stravy s vitamíny a stopovými prvky obohacený koenzymem
Q10 Echynaceou a Ženšenem - k rychlé a účinné podpoře imunity. Při celkovém oslabení
organismu. Při zvýšeném výskytu infekčních onemocnění. Při zvýšené zátěži. Vhodný při únavě
a vyčerpaní.
Cena za 1ks 60 kapslí : 218,-Kč s DPH

Daily Caps - Multivitamín a minerály + Beta glucan + Giseng
Vícesložkový doplněk stravy s vitamíny a stopovými prvky, které podporují normální funkci
imunitního systému. Receptura byla navržena speciálně pro stimulaci oslabené imunity. Vyšší
obsah Zinku (140% DDD) a vitamínu D ( 200% DDD) dle nových studií pozitivně ovlivňuje
imunitu.
Cena za 1ks 60 kapslí : 230,- Kč s DPH

Vitamín C 500 mg. + Zinek 15mg + D3 1000 IU
Vyvážená receptura podporuje imunitní systém. Zinek, vitamíny C a D přispívají ke správné
činnosti imunitního systému.
Zinek: Je nezbytný pro správné fungovaní organismu. Hraje velmi důležitou roli ve fungovaní
imunitního systému.
Vynikající při oslabené imunitě a hlavně v období chřipky, virů jako influenza a nachlazení.
Dodává potřebné látky na posílení imunity. Dále přispívá také ke snížení míry únavy a
vyčerpání.
Cena za 1ks 60 kapslí : 259,- Kč s DPH

Vitamín D3 1000 IU + Vit E + K2 + Vápník – vyvážená kombinace
Vitamin D přispívá k:správnému fungování imunitního systému; ochraně buněk před
oxidativním stresem.
Vitamín E přispívá k: ochraně buněk proti oxidativnímu stresu, přispívá k normální funkci
imunitního systému během a po intenzivní fyzické námaze a udržení normální pleti, nehtů,
vlasů a kostí.
Vitamin K2 přispívá k: redukci rizika zánětů, potlačení autoimunitních onemocnění,
regulaci vstřebávání vápníku do cévních stěn a tím zamezuje jejich zanášení vápníkem.
Cena za 1ks 60 kapslí : 248,- Kč s DPH
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