
IMUNOBIAN 60 KAPSLÍ
Imunobian je unikátní a progresivní výrobek s liposomálním vitamínem C pro 
podporu obranyschopnosti organismu. Liposomální forma vitamínu C se proti 
běžným formám vyznačuje podstatně lepší vstřebatelností, výrobek je dodáván ve 
stále více žádané rostlinné tobolce. Vitamín C a zinek pomáhají udržovat normální 
funkci imunitního systému, přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem. 
Vitamín C působí na snížení míry únavy a vyčerpání, zinek pomáhá udržovat 
normální hladinu testosteronu v krvi. Třapatka působí příznivě na horní dýchací 
cesty. Rakytník podporuje imunitní systém, povzbuzuje obranyschopnost 
organismu. Smetanka působí jako antioxidant, pomáhá chránit buňky před 
oxidačním stresem. Vitamín D přispívá k normální funkci imunitního systému.

Složení 2 kapslí: 

Hlíva ústřičná extrakt z plodnice 400 mg (v tom 180 mg betaglukanů), grapefruit 
extrakt ze semen 200 mg, liposomální vitamín C (kyselina L-askorbová) 140 mg 
(tj. 175 % RHP*), lichořeřišnice větší extrakt z natě 100 mg, rakytník řešetlákový 
extrakt z plodu 100 mg, smetanka lékařská extrakt z kořene 100 mg, třapatka 
nachová extrakt z natě 50 mg, zinek (citrát zinečnatý) 24 mg (240 % RHP),  
vitamín D (cholekalciferol) 25 µg (500 % RHP), protispékavá látka: stearát hořečnatý. 
Obal tobolky: želatina, barvivo: oxid titaničitý
* RHP = referenční hodnota příjmu

Doporučené dávkování: 

2 kapsle za den, 1 x ráno, 1 x večer. Děti od 12 let 1 kapsle za den, 1 x ráno

Hmotnost obsahu: 48 g

Upozornění: 
Výrobek není určen pro děti do 12 let, těhotné a kojící ženy. Výrobek nenahrazuje 
pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. Nepřekračujte doporučené dáv-
kování. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v temnu a chladu při teplotě do 25 °C. 

TENTO VÝROBEK JE DOPLŇKEM STRAVY. NENÍ LÉKEM, NELZE JEJ ZA 
PŘEDEPSANÉ LÉKY ZAMĚŇOVAT A NEMÁ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ ÚČINKY.

Nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Při kombinaci s léky 
se poraďte se svým lékařem.

Minimální trvanlivost a číslo šarže uvedeno na obalu.  
Notifikováno na MZe ČR.

Výrobce: NeoZen s.r.o., Komenského nám. 141/5, Třebíč, 674 01

Naše další produkty si můžete prohlédnout na: 
www.neozen.cz
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