VITAMÍNY A MINERÁLY K POSÍLENÍ IMUNITY
Multivitamín s minerály | Omega–3 | Vitamin C1200
Vhodná prevence proti virovým onemocněním a zánětům. Pravidelně užívaná denní dávka
napomáhá ke zmírnění průběhu obtíží při rekonvalescenci pacienta.
Doporučujeme preventivně užívat v chřipkovém období a během nepříznivého vývoje pandemie covid–19.
Komplexní a vyvážené množství odpovídá doporučené denní dávce vitamínů, minerálů a stopových prvků.
Hlavní přínosy vitamínové řady:
– podpora oslabené imunity
– posílení obranyschopnosti organismu
– prevence virových onemocnění
– podpora správného fungování metabolismu
– dodání energie unavenému organismu
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MULTIVITAMÍN
60 tablet

Vícesložkový doplněk stravy s vitamíny a stopovými prvky obohacený koenzymem Q10,
echinaceou a ženšenem.
Koenzym Q10 je životně důležitá látka, která se přirozeně nachází v organismu. S věkem však
jeho produkce klesá a dochází k častému pocitu únavy.
Echinacea obsahuje látky, které jsou významné v boji proti bakteriálním a virovým infekcím
Ženšen je využíván pro celkové posílení imunity, je přírodním antioxidantem, přispívá ke zlepšení
paměti či udržení stabilní hladiny glukózy v krvi.

Cena 160 Kč vč. DPH

OMEGA–3 + VITAMÍNY K 2, D 3, E
60 tobolek

Produkt obsahuje EPA a DHA, biologicky aktivní omega–3 nenasycené mastné kyseliny, které
mají klíčovou roli v celé řadě životních procesů v lidském těle. Přispívají k udržení normální
činnosti srdce.
Vitamín D přispívá k normální funkci imunitního systému, udržení normálního stavu kostí, svalů,
zubů a normální hladiny vápníku v krvi.
Vitamín K přispívá k normální srážlivosti krve a udržení normálního stavu kostí.
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.

Cena 165 Kč vč. DPH

VITAMÍN C1200 + VITAMÍN D + ZINEK
60 tablet

Produkt obsahuje nejvýznamnější faktory pro posílení imunity obohacené o citrusové
bioflavonoidy a extrakt ze šípků. Vitamín C, zinek a vitamín D3 přispívají k podpoře imunitního
systému.
Zinek je nezbytný pro správné fungování imunitního systému, udržuje stav nehtů, vlasů
a pokožky.
Vitamín D hraje důležitou roli v podpoře imunity, je doporučován lékaři jako prevence před
virovými onemocněními (mmj. i covid–19). Jeho užívání je doporučováno zejména v období
nízské sluneční intenzity.

Cena 165 Kč vč. DPH
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