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Normální funkce imunitního systému = klíč ke zdravému životu

• Spirulina - prášek (Spirulina platensis)

• Kočičí dráp - extrakt ze sušené kůry (Uncaria tomentosa)

• N-acetylcystein

• Glukosamin-sulfát chlorid draselný

• Kyselina ferulová

• Vitamín C

• Izolované transfer faktory

• Resveratrol (z Polygonum cuspidatum)

• Zinek

• Astaxanthin (Haematococcus pluvialis)

• Selen 

• Vitamín D

Imunitní systém je vysoce diferencovaný systém, který zahrnuje Imunitní systém je vysoce diferencovaný systém, který zahrnuje 
různé druhy buněk (buněčná odpověď, např. makrofágy nebo různé druhy buněk (buněčná odpověď, např. makrofágy nebo 
dendritické buňky) a cirkulující molekuly (humorální odpověď, dendritické buňky) a cirkulující molekuly (humorální odpověď, 
např. imunoglobuliny), které dohromady vytváří jedinečnou  např. imunoglobuliny), které dohromady vytváří jedinečnou  
interaktivní síť a vysoce komplexní obranný mechanismus  interaktivní síť a vysoce komplexní obranný mechanismus  
lidského těla proti infekčním virům, bakteriím i jiným lidského těla proti infekčním virům, bakteriím i jiným 
mikroorganismům.mikroorganismům.

Pokud je imunitní systém zdravý, k odstranění patogenů  Pokud je imunitní systém zdravý, k odstranění patogenů  
a prevenci nemocí dostačují přirozené obranné mechanismy a prevenci nemocí dostačují přirozené obranné mechanismy 
lidského těla. Na druhou stranu, pokud náš imunitní systém lidského těla. Na druhou stranu, pokud náš imunitní systém 
zdravý není (např. kvůli špatným stravovacím návykům, stresu, zdravý není (např. kvůli špatným stravovacím návykům, stresu, 
sedavému způsobu života a dalším), naše tělo není schopno sedavému způsobu života a dalším), naše tělo není schopno 
včas eliminovat patogeny a mohou se objevit nemoci nebo včas eliminovat patogeny a mohou se objevit nemoci nebo 
jejich závažné komplikace.jejich závažné komplikace.

Proto je normální funkce imunitního systému klíčovým faktorem Proto je normální funkce imunitního systému klíčovým faktorem 
pro zdravý život bez nemocí. pro zdravý život bez nemocí. Imuno TFImuno TF®®  Complex Complex je doplněk je doplněk 
stravy, který přispívá k normální funkci imunitního systému.stravy, který přispívá k normální funkci imunitního systému.
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Společně 
tvoříme budoucnost 
personalizované medicíny.

Vitamín C, vitamín D3, selen a zinek přispívají k normální funkci 
imunitního systému.

Vitamín C, selen a zinek přispívají k ochraně buněk před oxidačním 
stresem. Vitamín C přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.

Doplněk stravy s obsahem vitamínu C, 
vitamínu D, selenu a zinku
Imuno TF® Complex  je směsí pečlivě vybraných ingrediencí.


