
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Υποστηρίζει και δυναμώνει το ανοσοποιητικό 

σύστημα

• Πλήρης υποστήριξη του οργανισμού για το 

ανοσοποιητικό σύστημα 

• Βοηθάει στην ενδυνάμωση των κυττάρων του 

ανοσοποιητιού συστήματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
60 δισκία

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαμβάνετε δυο δισκία ημερησίως.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Σταθεροποιητής (μικροκρυσταλλική κυτταρίνη), 
φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, διογκωτικό 
(υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), ψευδάργυρος 
(γλυκονικός ψευδάργυρος), βιταμίνη C (L-ασκροβικό 
οξύ), αντισυσσωματωτικό (στεατικό οξύ), λακτοφερίνη 
(γάλα), σκόνη μανιταριού maitake (Grifola frondosa), σκόνη 
μανιταριού shiitake (Lentinula edodes), σταθεροποιητής 
(νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη), 
αντισυσσωματωτικό (στεατικό μαγνήσιο), υλικό επικάλυψης 
[σκληρυντικό (νατριούχος καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη), 
δεξτρίνη, δεξτρόζη, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη 
σόγιας), ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό νάτριο)], εκχύλισμα 
μανιταριού maitake (Grifola frondosa), αντισυσσωματωτικό 
(διοξείδιο του πυριτίου), βιταμίνη D (άμυλο καλαμποκιού, 
σακχαρόζη, αντιοξειδωτικές ουσίες (ασκορβικό νάτριο, 
DL-α-τοκοφερόλη), έλαιο καρύδας, χοληκαλσιφερόλη).  
Για αλλεργιογόνα, βλέπε συστατικά  
με έντονους χαρακτήρες.

Forever ImmuBlend®

Τονώστε τις άμυνές σας.

Κάθε μέρα ο οργανισμός μας εκτίθεται σε μικρόβια, βακτήρια και ιούς. 
Από τις λαβές στις πόρτες μέχρι τα μέσα μεταφοράς είστε συνεχώς 
εκτεθειμένοι σε μικρόβια. Το ανοσοποιητικό σας σύστημα λειτουργεί 
όλο το εικοσιτετράωρο για να διατηρεί τον οργανισμό σας ασφαλή 
και υγιή. Προστατέψτε το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ένα ιδανικό 
συμπλήρωμα των πιο ισχυρών θρεπτικών συστατικών της φύσης.

Το Forever ImmuBlend είναι ένα ολοκληρωμένο συμπλήρωμα για την 
υποστήριξη της άμυνας του οργανισμού με έναν ισχυρό συνδυασμό 
βοτάνων και αποτελεσματικών συστατικών. Έχουμε συνδυάσει τα 
καλύτερα της φύσης σε συνδυασμό με τις τελευταίες επιστημονικές 
εξελίξεις για να δημιουργήσουμε ένα συμπλήρωμα που υποστηρίζει 
συνολικά το ανοσοποιητικό σας σύστημα. 

Όλα όσα συμβαίνουν στο έντερο σας παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 
συνολική υγεία σας. To 70 και 80% του ανοσοποιητικού σας ιστού 
βρίσκεται στο πεπτικό σύστημα. Η διασφάλιση της υγείας του πεπτικού 
συστήματος είναι η βάση για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας 
συστήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Forever ImmuBlend 
περιλαμβάνει φρουκτοολιγοσακχαρίτες και λακτοφερίνη για να προάγει 
τα υγιή επίπεδα προβιοτικών βακτηρίων και να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη των ανοσοποιητικών κυττάρων.

Όμως, το Forever ImmuBlend προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη για το 
ανοσοποιητικό σύστημα εκτός από την ενίσχυση του πεπτικού. Λάβαμε 
υπόψιν μας τη συνολική εικόνα του οργανισμού και για αυτό προσθέσαμε 
μια σειρά από αποτελεσματικά συστατικά. Τα μανιτάρια Maitake και shiitake 
υποστηρίζουν την παραγωγή ανοσοκυττάρων και την καρδιαγγειακή 
λειτουργία, ενώ οι βιταμίνες D και C καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και 
ενισχύουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Οι ρυθμοί της καθημερινότητάς μας μπορεί να είναι γρήγοροι και δεν 
έχετε πάντα χρόνο για να επιβραδύνετε. Όταν βρίσκεστε έξω, τονώστε 
το ανοσοποιητικό σας σύστημα και βοηθήστε τον οργανισμό σας να 
ενισχύσει την άμυνά του με το Forever ImmuBlend!

Forever ImmuBlend®

#355

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Χωρίς γλουτένη  Καταλληλο για χορτοφάγους

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.


