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Aboca Immunomix Plus, 50 kapsułek
 

Cena: 67,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kapsułek

Postać kapsułki

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Immunomix Plus kapsułki jest w 100% naturalnym produktem, owocem badań firmy Aboca, który wspiera układ odpornościowy dzięki
liofilizowanemu multifrakcjonowanemu ekstraktowi z jeżówki (Echina2-LMF), liofilizowanemu sokowi z czarnego bzu oraz całkowitemu
koncentratowi z vilcacory.

Echina2-LMF: liofilizowany multifrakcjonowany ekstrakt z korzenia jeżówki bladej.

Jest to ekstrakt mianowany i standaryzowany na zawartość echinakozydu i polisacharydów, który Aboca uzyskuje z wybranej odmiany
jeżówki bladej, uprawianej bezpośrednio przez Aboca.

Dawkowanie:
Zaleca się przyjmowanie 2 kapsułek dziennie, najlepiej rano i przez okres przynajmniej 20 dni; dawka może zostać zwiększona, do
dwóch razy dziennie.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety. Zróżnicowany sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Skład:
Jeżówka blada (Echinacea pallida) sproszkowany korzeń, vilcacora (Uncaria tomentosa) sproszkowana kora, żelatyna, jeżówka blada
(Echinacea pallida) liofilizowany multifrakcjonowany ekstrakt z korzenia (Echina2-LMF), czarny bez (Sambucus nigra) liofilizowany sok z
owoców, guma akacjowa, vilcacora (Uncaria tomentosa) liofilizowany ekstrakt z kory.
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v i lcacora (Uncar ia  tomentosa)  sproszkowana kora ,  ?e la tyna,

je?ówka b lada (Ech inacea pa l l ida)  l io f i l i zowany mul t i f rakc jonowany

ekst rak t  z  korzen ia  (Ech ina2-LMF) ,  czarny bez (Sambucus

n igra)  l io f i l i zowany sok z  owoców,  guma akac jowa,

v i lcacora (Uncar ia  tomentosa)  l io f i l i zowany ekst rak t  z  kory .

Je?ówka b lada (Ech inacea pa l l ida)  sproszkowany korze?,ILO?? DLA
ZALECANEJ PORCJI
DZIENNEJ

2 KAPSU?KI 4 KAPSU?KI

Je?ówka blada
l iof i l izowany
mult i f rakcjonowany
ekstrakt  z  korzenia
(Echina2-LMF)
mianowany na

zawar to??

ech inakozydu 2%

(metoda HPLC)

mianowany na

zawar to??

pol isacharydów

(metoda HPLC-SEC)

20%

161,6  mg

3,2  mg

32,3  mg

323,2  mg

6,5  mg

64,6  mg

Je?ówka blada
sproszkowany
korze?
mianowany na

zawar to??

ech inakozydu 0 ,6%

(metoda HPLC)

202 mg
1,2  mg

404 mg
2,4  mg

Czarny bez
l iof i l izowany sok z
owoców

121,2  mg
1,84 g

242,4  mg
3,68 g
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odpowiada j?cy

zawar to?c i  ?wie?ych

owoców czarnego bzu

Vi lcacora koncentrat
ca?kowity  z  kory

202 mg 404 mg
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