Doplněk stravy

L-LYSIN HCL│LAKTOFERRIN│ZINEK

Vitamíny
a minerály
pro podporu
imunity

Gratulujeme k zakoupení doplňku stravy AXOGYN® HS imuno, který byl vyvinutý pro podporu
imunity. Děkujeme a věříme, že budete s jeho účinky spokojen/spokojená.
AXOGYN® HS imuno je doplněk stravy s L-lysinem, laktoferrinem a vitaminy. Obsahuje také
výtažek z echinacey. AXOGYN® HS imuno je díky obsahu speciálně vybraných účinných složek
určen jak pro dlouhodobou, tak i pro krátkodobou intenzivní podporu imunity a činnosti nervové soustavy. Je rovněž určen k ochraně buněk před oxidativním stresem a k udržení normálního
stavu pokožky.
Zinek podporuje normální funkci imunitního systému a ochranu buněk před oxidativním stresem. Přispívá k udržení normálního stavu pokožky.
Měď podporuje normální funkci imunitního systému a ochranu buněk před oxidativním stresem.
Podporuje normální činnost nervové soustavy.
Vitamíny B1 a B6 podporují normální činnost nervové soustavy.
Vitamín B2 podporuje udržení normálního stavu pokožky a ochranu buněk před oxidativním
stresem. Podporuje normální činnost nervové soustavy.
Vitamín B12 podporuje normální funkci imunitního systému a normální činnost nervové soustavy.
Vitamín C podporuje normální funkci imunitního systému a ochranu buněk před oxidativním
stresem. Podporuje normální tvorbu kolagenu pro normální funkci kůže.
Vitamín D3 podporuje normální funkci imunitního systému.
Vitamín E podporuje ochranu buněk před oxidativním stresem.
Doporučené dávkování:
Krátkodobá intenzivní podpora imunity: 3 tobolky denně po dobu 15–30 dnů.
Dlouhodobá podpora imunity: 1–2 tobolky denně po dobu 6 měsíců.
Tobolky užívejte nejlépe před jídlem. Zapijte dostatečným množstvím vody. Tobolky polykejte
v celku; nežvýkejte je.
Pro optimální účinek doporučujeme se po dobu užívání tobolek AXOGYN® HS imuno vyhýbat
potravinám s vysokým obsahem aminokyseliny argininu.
Výhodné balíčky naleznete na www.eshop.axonia.cz.
Složení: L-lysin (lysin-hydrochlorid); hydroxypropylmethylcelulóza; výtažek z kořene echinacey
(Echinacea angustifolia, 0,05 % echinakosidu); vitamín C (kyselina L-askorbová); glukonan zinečnatý; bovinní laktoferrin (z mléka); vitamín E (DL-alfa-tokoferyl-acetát); glukonan měďnatý;
kokosové triglyceridy se středně dlouhým řetězcem; vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid); vitamín
B1 (thiamin-hydrochlorid); vitamín B2 (riboﬂavin); vitamín D3 (cholekalciferol); vitamín B12 (kyanokobalamin).
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 od 15 °C 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 522,57 mg
Čistá hmotnost: 15,68 g
Výrobce: AXONIA, a.s.
Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Česká republika,
www.axonia.cz, eshop.axonia.cz, tel. +420 224 240 832
Pro AXONIA, a.s. vyrábí: vis vitalis gmbh, Moosham 29, 5585 Urtenberg, Rakousko
AXOGYN® je registrovaná ochranná známka AXONIA, a.s.
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Výživový doplnok

L-LYZÍN HCL│LAKTOFERÍN│ZINOK

Vitamíny
a minerály
na podporu
imunity

Gratulujeme k zakúpeniu výživového doplnku AXOGYN® HS imuno, ktorý bol špeciálne vyvinutý
na podporu imunity. Ďakujeme a veríme, že budete s jeho účinkami spokojný/á.
AXOGYN® HS imuno je výživový doplnok s L-lyzínom, laktoferínom a vitamínmi. Obsahuje tiež
výťažok z echinacey. AXOGYN® HS imuno je vďaka obsahu špeciálne vybraných účinných zložiek
určený ako pre dlhodobú, tak aj pre krátkodobú intenzívnu podporu imunity a činnosti nervovej sústavy. Je tiež určený k ochrane buniek pred oxidačným stresom a k udržaniu zdravej
pokožky.
Zinok podporuje normálnu funkciu imunitného systému a ochranu buniek pred oxidačným stresom. Prispieva k udržaniu zdravej pokožky.
Meď podporuje normálnu funkciu imunitného systému a ochranu buniek pred oxidačným stresom. Podporuje normálnu činnosť nervovej sústavy.
Vitamíny B1 a B6 podporujú normálnu činnosť nervovej sústavy.
Vitamín B2 podporuje udržaniu zdravej pokožky a ochranu buniek pred oxidačným stresom.
Podporuje normálnu činnosť nervovej sústavy.
Vitamín B12 podporuje normálnu funkciu imunitného systému a normálnu činnosť nervovej
sústavy.
Vitamín C podporuje normálnu funkciu imunitného systému a ochranu buniek pred oxidačným
stresom. Podporuje normálnu tvorbu kolagénu pre normálnu funkciu kože.
Vitamín D3 podporuje normálnu funkciu imunitného systému.
Vitamín E podporuje ochranu buniek pred oxidačným.
Odporúčané dávkovanie:
Krátkodobá intenzívna podpora imunity: 3 kapsuly denne po dobu 15–30 dní.
Dlhodobá podpora imunity: 1–2 kapsuly denne po dobu 6 mesiacov.
Kapsuly užívajte najlepšie pred jedlom. Zapite dostatočným množstvom vody. Kapsuly prehltnite
v celku; nežuvajte ich.
Pre optimálny účinok odporúčame sa po dobu užívania kapsúl AXOGYN® HS imuno vyhýbať potravinám s vysokým obsahom aminokyseliny arginínu.
Výhodné balíčky nájdete na www.eshop.axonia.sk
Zloženie: L-lyzín (lyzín-hydrochlorid); hydroxypropylmetylcelulóza; výťažok z koreňa echinacey
(Echinacea angustifolia, 0,05 % echinakozidu); vitamín C (kyselina L-askorbová); glukónan zinočnatý; bovinný laktoferín (z mlieka); vitamín E (DL-α-tokoferyl-acetát); glukónan meďnatý;
kokosové triglyceridy so stredne dlhým reťazcom; vitamín B6 (pyridoxínhydrochlorid); vitamín
B1 (tiamínhydrochlorid); vitamín B2 (riboﬂavín); vitamín D3 (kolekalciferol); vitamín B12 (kyanokobalamín).
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 od 15°C 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 522,57 mg
Čistá hmotnosť: 15,68 g
Výrobca: AXONIA, a.s.
Bydžovská 185, 190 14 Praha 9, Česká republika,
www.axonia.sk, eshop.axonia.sk, tel. +420 224 240 832
Pre AXONIA, a.s. vyrába: vis vitalis gmbh, Moosham 29, 5585 Urtenberg, Rakúsko
AXOGYN® je registrovaná ochranná známka AXONIA, a.s.
43937-1
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