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IMMUNIZEN
Artikelnummer:
inhoud:

18511

60 capsules

Stevig gestaald
Het grootste deel van het menselijke immuunsysteem (ong. 70%) komt
uit het spijsverteringskanaal. Hier effenen speciale bacteriën (lactobacillen) en de eigen antistoffen in het lichaam (immunoglobuline) de weg
voor een normaal functionerend immuunsysteem.
Na de geboorte ontvangen baby’s deze immunoglobuline bij de eerste
moedermelk - de zogenaamde Colostrum. Na verloop van tijd kan deze
bescherming verzwakt raken vanwege van een eenzijdig dieet of andere
persoonlijke omstandigheden; de lactobacilli ontvangt niet voldoende
voeding en de kwaliteit en concentratie van het immunoglobuline verminderd. De natuurlijke verrijking en de samenstelling van het immuunsysteem, alsmede het activeren van de cellen, is dus heel belangrijk.
Immunizen® activeert de cellen in het om zo een sterk immuunsysteem
te behouden.

immunizen
HOEVEELHEID PER PORTIE

% dagelijkse waarde*

Speciale mix

4.05g

colostrum (intact gestandaardiseerd op 15% IgG, rund)
arabinogalactan (immunenhancer AG)
BETA 1, 3/1, 6 glucan (gistcelwandextract)
lactoferrine (uit melkeiwit)

Dit supplement stimuleert het immuunsysteem met een gepatenteerde
vorm van intacte colostrum en andere ingrediënten die belangrijke immunoglobuline’s, antilichamen, inhibitoren, proteïne verbindingen, groeifactoren en enzymen leveren. Immunizen ondersteunt immuuncellen,
vooral macrofagen- bij het verteren van vreemde materialen in het lichaam, bevordert de “vriendelijke” darmbacteriën, beschermt het lichaam met anti-oxidanten, en helpt het lichaam ijzer beter te gebruiken.
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Aanbevolen gebruik
Neem driemaal daags 2 capsules met wat water tijdens de maaltijd. Neem niet meer dan de aanbevolen dosis.

Ingrediënten

Bovine colostrum, arabinogalactan, gelatine, gistcelwandextract, losmiddelen (stearinezuur en lactoferrine) en een stabilisator (silica).
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

