ЗМІЦНЕННЯ ЗАХИСНИХ ФУНКЦІЙ

Імунна система - це бар’єр, який захищає організм від
мікроорганізмів, таких як бактерії, віруси та гриби. Процес
формування імунної системи відбувається протягом перших
дванадцяти років життя дитини. Це означає, що до часу
досягнення повної зрілості імунної системи діти не так стійкі
до дії патогенів. Щоб зменшити ризик інфекції і підтримати
розвиток імунної системи, слід зміцнювати захисні функції
організму дитини.

SunVital® це започаткування лінії
продуктів DuoLife Kids Formula,
присвячених для наймолодших.
Сироп містить натуральні рослинні
складники, а також органічний цинк.
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Біологічно активні добавки

6 РОКІВ

8 РОКІВ

12 РОКІВ

Впродовж перших
років найінтенсивніше
розвивається імунітет, який
досягає повної зрілості
приблизно у 12 років.
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Ти знаєш, що...

досягненню мікробіологічного балансу в органах та тканинах.
Мед допомагає підвищити антиоксидантні здібності організму.

Червоний виноград це джерело вітамінів B, Е, K і каротину, який
також містить цінні мінеральні складники, такі як мідь, залізо,
кальцій, магній, калій та бор. Він допомагає зміцнити імунітет
організму, а також підтримує процес очищення організму від
токсинів.

Чорна бузина - це джерело антоціанів, які стимулюють правильне
функціонування імунної системи. Вона діє також як антиоксидант,
завдяки чому допомагає захищати тканини від дії вільних
радикалів.

Ягоди ожини містять багато вітамінів, крім іншого А, Е, K,
ніацин, рибофлавін та тіамін. Завдяки високому вмісту вітаміну
C, а також елагової кислоти ці ягоди помагають підтримувати
імунну систему. Ожина є також досконалим джерелом
антоцінів, що виявляють багатоспрямовану біологічну
активність, засновану, головним чином, на антиоксидантних
властивостях.
Шипшина звичайна містить в 30-40 разів більше вітаміну С, ніж
цитрусові, завдяки чому підтримує імунну систему і зміцнює
організм. Крім того, вона містить багато вітамінів: A, B, E i K, а
також флавоноїди, що підтримують функціонування організму.
Мед підтримує організм у разі ослаблення функцій імунної
системи. Флавоноїди, що містяться в меді, сприяють

Ацерола є джерелом добре засвоюваного натурального
вітаміну C, містить також значні кількості провітаміну А, тіаміну
та рибофлавіну. Ацерола є головним дієтичним джерелом
антиоксидантів, які сприяють захисту від вільних радикалів. Вона
допомагає зміцнити натуральні захисні механізми організму у
боротьбі з оксидаційним стресом.
SunVital® (захищена патентом формула, отримана з
інактивованих клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae /
органічний цинк) підтримує правильне функціонування імунної
системи. Допомагає в утриманні оптимального кислотно-лужного
балансу, а також правильних когнітивних функцій.
Пеларгонія африканська корисно впливає на функціонування
органів дихання в період підсиленої захворюваності грипом,
а також інфекціями верхніх і нижніх дихальних шляхів.

Стандартизований екстракт з коренів африканської пеларгонії
має багатоспрямовану дію, підтримуючи роботу імунної
системи.
Гарбузове насіння є джерелом багато ненасичених жирних
кислот, вітамінів: A, C, E, а також B2 i B6. Особливо істотні тут
є ці два останні вітаміни, які разом з вітаміном А підтримують
правильне функціонування слизистих оболонок, а також
дихальних шляхів.
Часник це джерело алліліну, який через фермент аллінази
за посередництва нестабільного продукту розкладається
до алліцини. Часник корисно впливає на дихальні шляхи,
підтримує натуральну бактеріальну флору і сприяє кращому
кровопостачанню в коронарних судинах.
Андрографіс волотистий це трава, яка росте в Індії і на
Шрі-Ланці. Всі частини рослини гіркі, тому її звуть Maha-tikta,
що дослівно можна перевести як „Король гіркоти”. Головним
активним зв’язком є андрографолід, що належить до
дітерпенів, і він підтримує роботу імунної системи.

