IMMUNITY Forte
DOPLNĚK STRAVY

Komplex 3 látek: vitamin C s postupným
uvolňováním, vitamin D a zinek
• Vitamin C, vitamin D a zinek přispívají k
normální funkci imunitního systému
Vitamin C 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.
Vitamin D přispívá k normálnímu stavu kostí a
zubů, k normální činnosti svalů, k normální
hladině vápníku v krvi, k normálnímu vstřebávání
vápníku a fosforu a podílí se na procesu dělení
buněk.
Zinek přispívá k normální funkci imunitního
systému, k ochraně buněk před oxidativním
stresem, k udržení normálního stavu kostí, vlasů,
nehtů, pokožky a zraku, k udržení normální
hladiny testosteronu v krvi.
TECHNOLOGIE ČASOVÝCH PERLIČEK™ Jaká je výhoda postupného uvolňování
vitaminu C?
Výhoda vitaminu C s postupným uvolňováním
spočívá v téměř kompletním vstřebání vitaminu C
dodaného do organizmu. Technologie postupného
uvolňování tak umožňuje nejen ekonomičtější
užívání vitaminu C, ale i zlepšené využití
vitaminu C tkáněmi.
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně.
Jedna kapsle obsahuje:
Vitamin C

300 mg, tj. 375 % referenční
hodnoty příjmu

Vitamin D

10 µg, tj. 200 % referenční
hodnoty příjmu

Zinek

10 mg, tj. 100 % referenční
hodnoty příjmu

Složení: účinná složka: kyselina L-askorbová,
plnidlo: mikrokrystalická celulóza, kapsle:
želatina, účinná složka: glukonan zinečnatý, leštící
látka: šelak, plnidlo: sacharóza, čištěná voda,
zpevňující látka: rostlinný tuk (kokosový a
palmojadrový), plnidlo: kukuřičný škrob,
zpevňující látka: talek, modifikovaný škrob,
barvivo: riboflavin, regulátor kyselosti: kyselina
vinná, antioxidant: askorban sodný, zpevňující
látka: triglyceridy se střednědlouhým řetězcem
(MCT), protispékavá látka: oxid křemičitý,
antioxidant: DL-alfa tokoferol, emulgátor:
kyselina stearová, účinná složka: Vitamin D3.
Upozornění: Přípravek je určen dospělým a
mladistvým od 15 let. Není určeno dětem do
15 let. Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
Neužívejte s jinými doplňky stravy obsahujícími
zinek. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a
vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Uchovávejte mimo dosah dětí a při teplotě do
25 °C. Chraňte před horkem a přímým slunečním
světlem.
Obsah: 30 kapslí = 19,6 g; 60 kapslí = 39,2 g;
120 kapslí = 78,4 g
Výrobce: Omega Pharma Manufacturing
Verwaltungs GmbH, Benzstrasse 25,
71083 Herrenberg, SRN.
Distributor v ČR:
Stada Pharma CZ, s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00, Praha 5 - Stodůlky
Cetebe je registrovaná ochranná známka
společnosti STADA.

IMMUNITY Forte
VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

Komplex 3 látok: vitamín C s postupným
uvoľňovaním, vitamín D a zinok
• Vitamín C, vitamín D a zinok prispievajú
k správnemu fungovaniu imunitného systému
Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu
imunitného systému, k správnej tvorbe kolagénu
a k správnej funkcii krvných ciev, chrupaviek,
kostí, pokožky a ďasien, k správnej látkovej
premene dôležitej pre tvorbu energie, k správnemu
fungovaniu nervového systému, k správnej
funkcii psychiky, k ochrane buniek pred
oxidačným stresom, k zníženiu vyčerpania a
únavy, k udržaniu správneho fungovania
imunitného systému počas intenzívnej telesnej
námahy a po nej.
Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí a
zubov, k udržaniu správneho fungovania svalov,
k normálnej hladine vápnika v krvi, k správnemu
vstrebávaniu vápnika a fosforu a zohráva úlohu
v procese delenia buniek.
Zinok prispieva k správnemu fungovaniu
imunitného systému, k ochrane buniek pred
oxidačným stresom, k udržaniu zdravých kostí,
vlasov, nechtov, pokožky a dobrého zraku,
k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi.
TECHNOLÓGIA ČASOVÝCH PERLIČIEK™ Aká je výhoda postupného uvoľňovania
vitamínu C?
Výhoda vitamínu C s postupným uvoľňovaním
spočíva v takmer kompletnom vstrebaní vitamínu C
dodaného do organizmu. Technológia postupného
uvoľňovania tak umožňuje nie len ekonomickejšie
užívanie vitamínu C, ale aj zlepšené využitie
vitamínu C tkanivami.

Zloženie: účinná zložka: kyselina L-askorbová,
objemové činidlo: mikrokryštalická celulóza,
kapsula: želatína, účinná zložka: glukónan
zinočnatý, povlaková látka: šelak, objemové
činidlo: sacharóza, čistená voda, stužovadlo:
rastlinný tuk (kokosový a palmojadrový),
objemové činidlo: kukuričný škrob, stužovadlo:
mastenec, modifikovaný škrob, farbivo:
riboflavín, regulátor kyslosti: kyselina vínna,
antioxidant: askorban sodný, stužovadlo:
triglyceridy strednej dĺžky (MCT),
protihrudkovacia látka: oxid kremičitý,
antioxidant: DL-alfa tokoferol, emulgátor:
kyselina stearová, účinná zložka: vitamín D3.
Upozornenie: Prípravok je určený dospelým a
mladistvým od 15 rokov. Nie je určené deťom do
15 rokov. Odporúčaná denná dávka sa nesmie
presiahnuť. Neužívajte s inými výživovými
doplnkami obsahujúcimi zinok. Výživové doplnky
sa nesmú používať ako náhrada pestrej a
vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Skladujte mimo dosahu malých detí pri teplote do
25 °C. Chráňte pred teplom a priamym slnečným
žiarením.
Obsah: 30 kapsúl = 19,6 g; 60 kapsúl = 39,2 g;
120 kapsúl = 78,4 g
Výrobca: Omega Pharma Manufacturing
Verwaltungs GmbH , Benzstrasse 25,
71083 Herrenberg, SRN.
Distribútor v SR:
STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.
Digital park III., Eisteinova 19
851 01 Bratislava
Cetebe je registrovaná ochranná známka
spoločnosti STADA.

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne.
Jedna kapsula obsahuje:
Vitamín C
Vitamín D
Zinok

300 mg, tj. 375 % denného
referenčného príjmu
10 µg, tj. 200 % denného
referenčného príjmu
10 mg, tj. 100 % denného
referenčného príjmu
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