Doplněk stravy

ImunActiv

Vhodné pro děti od 3 let

Cucací pastilky

V každodenním životě nastávají určité okamžiky a situace, kdy je Váš imunitní systém
vystaven zvýšené zátěži. Nutričně významné látky jako je vitamin C a zinek mohou
v takových chvílích podpořit obranyschopnost Vašeho organismu tím, že přispívají
k normální funkci imunitního systému.

Cetebe® ImunActiv cucací pastilky
• se svěží ovocnou malinovou příchutí
• kombinace esenciálního stopového prvku zinku
a vitaminu C pro každodenní* podporu obranyschopnosti
organismu a to i v době fyzické zátěže**
*Vitamin C a zinek přispívají k normální funkci imunitního
systému.
**Vitamin C přispívá k udržení normální funkce imunitního
systému během intenzivního fyzického výkonu a po něm.
Tohoto příznivého účinku se dosáhne při příjmu 200 mg
denně navíc k doporučenému dennímu příjmu vitaminu C.
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Doplněk stravy

Složení: cukr, vitamin C, maltodextrin, protispékavá látka oxid křemičitý, citrát zinečnatý,
protispékavá látka hořečnaté soli mastných kyselin, extrakt z aceroly, extrakt ze šípků, malinová
příchuť, prášek z rybízové šťávy.
Doplňky stravy nejsou náhradou vyvážené a pestré stravy a zdravého životního stylu.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte blistry v krabičce, aby byly chráněny před
světlem. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Obsah: 20 cucacích pastilek po 2,13 g = 42,6 g
Doplněk stravy Cetebe® ImunActiv obsahuje 250 mg vitaminu C a 5 mg zinku v jedné cucací
pastilce. Doporučená denní dávka je jedna cucací pastilka. Pastilku nechte zvolna rozpustit
na jazyku. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

Cetebe® IMMUNITY Forte
Obsahuje 300 mg vitaminu C s postupným
uvolňováním (TECHNOLOGIE ČASOVÝCH
PERLIČEKTM), 10 μg vitaminu D a 10 mg zinku.
ČASOVÉ PERLIČKYTM se pomalu rozpouštějí
a vitamin C se tak postupně uvolňuje po dobu
několika hodin. Vitamin D je přítomen ve formě
vitaminu D3. Vitamin D3 je pro organismus
lépe využitelný oproti vitaminu D2. Zinek je
přítomen ve formě glukonátu zinečnatého,
který se v organismu snadno vstřebává.

Doplněk stravy

Cetebe® Immunity Forte obsahuje vitamin C, vitamin D a zinek, jež přispívají k normální
funkci imunitního systému.

Cetebe® Vitamin C 500 mg
Obsahuje vysoké množství 500 mg vitaminu C
s postupným uvolňováním (TECHNOLOGIE
ČASOVÝCH PERLIČEKTM). ČASOVÉ PERLIČKYTM
se pomalu rozpouštějí a vitamin C se tak
postupně uvolňuje po dobu několika hodin.
Výhoda vitaminu C s postupným uvolňováním
spočívá v téměř kompletním vstřebání vitaminu
C dodaného do organismu (při jednotlivé dávce
1000 mg je to až 98,6 %).

Doplněk stravy

Cetebe® Vitamin C 500 mg obsahuje vitamin C, který přispívá k normální funkci imunitního
systému, k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, chrupavek, kostí,
kůže a dásní, k normálnímu energetickému metabolismu, k normální činnosti nervové
soustavy, k normální psychické činnosti, k ochraně buněk před oxidativním stresem,
ke snížení míry únavy a vyčerpání, k udržení normální funkce imunitního systému
během intenzivního fyzického výkonu a po něm.
Cetebe® IMMUNITY Forte je doplněk stravy obsahující 300 mg vitaminu C, 10 μg vitaminu D
a 10 mg zinku. Doporučená denní dávka je jedna tobolka. Doplňky stravy nejsou náhradou
vyvážené a pestré stravy a zdravého životního stylu. Přečtěte si pozorně informace na obalu
a v příbalové informaci.
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Cetebe® Vitamin C 500 mg je doplněk stravy obsahující vitamin C (kyselinu L-askorbovou).
Doporučená denní dávka je jedna kapsle. Přečtěte si pozorně informace na obalu.
Zastoupení v ČR:
STADA PHARMA CZ s.r.o., Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5
www.stada-pharma.cz

