Doplněk stravy

®

IMUNOGYN 200
INDOL-3-KARBINOL

BETA-GLUKAN

LAKTOFERRIN

Vitamíny a minerály pro podporu imunity žen
Gratulujeme k zakoupení doplňku stravy IMUNOGYN® 200, který byl zvláště vyvinutý pro podporu
imunity žen. Zvolila jste správně. Děkujeme.
Indol-3-karbinol (I3C) vzniká z molekuly glukobrassicinu, který se nachází v košťálové zelenině
z čeledi brukvovitých (brokolice, zelí, kapusta, květák, kedluben). Tepelná úprava zeleniny tvorbu
indol-3-karbinolu narušuje.
Beta-glukan je větvený polysacharid získaný z buněčných stěn kvasinek Saccharomyces cerevisiae.
Laktoferrin je glykoprotein, který se vyskytuje zejména v kolostru a v mateřském mléku, ale také
v děložním a vaginálním sekretu.
Selen, zinek, vitamin D a vitamin B9 (kyselina listová) podporují normální funkci imunitního systému.
Selen, zinek a vitamin E přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Doporučené dávkování: Užívejte 1–2 tobolky denně, nejlépe před jídlem. Zapijte dostatečným
množstvím vody. Tobolky polykejte vcelku; nežvýkejte je.
Doporučená doba užívání: Nejméně po dobu 3 měsíců.
Výhodné balíčky naleznete na www.eshop.axonia.cz.
Složení: Indol-3-karbinol (standardizovaný extrakt z brokolice (Brassica oleracea L. var. italica
Plenck); jedlá želatina; beta-glukan z kvasinek Saccharomyces cerevisiae; bovinní laktoferrin
(z mléka); protispékavá látka: hořečnaté soli mastných kyselin; vitamín E (DL-α-tokoferyl-acetát);
oxid zinečnatý; seleničitan sodný; vitamín D3 (cholekalciferol); vitamín B12 (kyanokobalamin);
kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová).
Upozornění a varování: Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších tří let. Výrobek
je určen pro dospělé. Neužívejte v těhotenství, ani po dobu kojení. Uchovávejte na suchém místě
chráněném před světlem při teplotě do 25 °C. Neužívejte, pokud je obal poškozený. Neužívejte po
uplynutí doby použitelnosti. Neužívejte v případě alergie nebo podezření na alergii na jakoukoliv
složku výrobku.
Balení: 30 tobolek po 442 mg
Čistá hmotnost: 10,41 g

Výrobce: AXONIA, a.s.
Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Česká republika
www.axonia.cz, eshop.axonia.cz, www.imunogyn.cz, tel.: +420 224 240 832
IMUNOGYN® je registrovaná ochranná známka AXONIA, a.s.
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Výživový doplnok

®

IMUNOGYN 200
INDOL-3-KARBINOL

BETA-GLUKÁN

LAKTOFERÍN

Vitamíny a minerály na podporu imunity žien
Gratulujeme k zakúpeniu výživového doplnku IMUNOGYN® 200, ktorý bol špeciálne vyvinutý na
podporu imunity žien. Zvolili ste správne. Ďakujeme.
Indol-3-karbinol (I3C) vzniká z molekuly glukobrassicínu, ktorý sa nachádza v hlúbovej zelenine
z čeľade kapustovité (brokolica, kapusta, kel, karfiol, kaleráb). Tepelná úprava zeleniny tvorbu
indol-3-karbinolu narúša.
Beta-glukán je vetvený polysacharid získaný z bunkových stien kvasiniek Saccharomyces cerevisiae.
Laktoferín je glykoproteín, ktorý sa vyskytuje najmä v kolostre a v materskom mlieku, ale aj v maternicovom a vaginálnom sekréte.
Selén, zinok, vitamín D a vitamín B9 (kyselina listová) podporujú normálnu funkciu imunitného systému.
Selén, zinok a vitamín E prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Odporúčané dávkovanie: Užívajte 1–2 kapsuly denne, najlepšie pred jedlom. Zapite dostatočným
množstvom vody. Kapsuly prehltnite v celku; nežuvajte ich.
Odporúčaná doba užívania: Najmenej po dobu 3 mesiacov.
Výhodné balíčky nájdete na www.eshop.axonia.sk.
Zloženie: Indol-3-karbinol (štandardizovaný extrakt z brokolice (Brassica oleracea L. var. italica
Plenck); jedlá želatína; beta-glukán z kvasiniek Saccharomyces cerevisiae; bovinný laktoferín
(z mlieka); protihrudkujúca látka: horečnaté soli mastných kyselín; vitamín E (DL-α-tokoferyl-acetát); oxid zinočnatý; seleničitan sodný; vitamín D3 (cholekalciferol); vitamín B12 (kyanokobalamín); kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutámová).
Upozornenia a varovania: Odporúčaná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživové doplnky nie sú
určené ako náhrada za rozmanitú stravu a zdravý životný štýl. Výrobok je určený pre dospelé osoby. Neužívajte v tehotenstve, ani počas dojčenia. Uchovávajte mimo dosah malých detí. Uchovávajte na suchom mieste chránenom pred svetlom pri teplote do 25 °C. Neužívajte, pokiaľ je
obal poškodený. Neužívajte po uplynutí doby použiteľnosti. Neužívajte v prípade alergie alebo
podozrenia na alergiu na akúkoľvek zložku výrobku.
Balenie: 30 kapsúl po 442 mg
Čistá hmotnosť: 10,41 g

Výrobca: AXONIA, a.s.
Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Česká republika
www.axonia.sk, eshop.axonia.sk, www.imunogyn.sk, tel. +420 224 240 832
IMUNOGYN® je registrovaná ochranná známka AXONIA, a.s.
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