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Wikipédia: Imunita v imunológii označuje schopnosť organizmu 
brániť sa proti antigénom pochádzajúcim ako z vonkajšieho 
prostredia, tak aj z prostredia z pohľadu organizmu vnútorného. V praxi sa 
antigénmi myslia najmä bunky patogénnych organizmov, vírusy, alebo napríklad 
nádorové bunky. Imunita spúšťa imunitnú odpoveď voči týmto a ďalším štruktúram 
a vyznačuje sa ňou nielen človek, ale do istej miery aj ostatné živočíchy či rastliny, ale u 
živočíchov je najrozvinutejšia a riadi ju tzv. imunitný systém.
V užšom slova zmysle znamená termín „imunita“  
úplnú odolnosť organizmu proti chorobe.

Imunita

Zmes - imunita
Produkt pre podporu Vášho imunitného 
systému - podľa skúseností sa mu to darí 
na jednotku!

Yzop  
lekársky

vitamín C - imunita

Zostavili sme pre Vás balíček, #9063,  ktorý je TOP na posilnenie imunity.

vápnik, horčík, zinok 
a vitamín D3 imunita, kosti a svaly imunita

ZĽAVA 65%! Objednám za  168 € a zaplatím iba 58,8 €  
Vianočná PROMO AKCIA: pokiaľ si tento balíček kúpite 2 po sebe idúce mesiace*, získavate doživotnú zľavu 65 %  
na celý sortiment produktov STARLIFE ** spoločnosti Zdravie Online.
* Buď 11/2021 a 12/2021 alebo 12/2021 a 01/2022. ** Všetky produkty okrem reklamných predmetov a tlačovín.

60 cps

Echinacea 
purpurová

Rozmarín  
lekársky

Divozel 
malokvetý

Tymián  
obecný

Ženšen  
pravý Ženšen
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  Yzop lekársky pochádza z Malej Ázie a Stredozemia. V strednej Európe sa pestoval 
od raného stredoveku, a to predovšetkým v kláštorných záhradách, na výrobu 
prípravkov na kašeľ, trávenie a vylučovanie vody z tela. Yzop lekársky je známa liečivá 
rastlina, obsahuje silice, triesloviny a flavonoidy.

  Echinacea purpurová sa svojím vzhľadom radí medzi najkrajšie rastliny. Bola tradičnou 
liečivou rastlinou severoamerických Indiánov. Pri akýchkoľvek bolestiach žuvali jej koreň,  
listy prikladali na rany a šťavou potierali miesto po uštipnutí hadom. Jej mimoriadne vlastnosti, 
obzvlášť to, že podporuje dnes tak potrebnú odolnosť organizmu, ju radí  
medzi vzácne byliny. Najúčinnejšia a tiež najpoužívanejšia časť echinacei je koreň.

  Rozmarín lekársky je stále zelený bohato rozvetvený hustý ker s voňavými listami, ktorý 
poskytuje mimoriadne aromatické a obľúbené stredomorské korenie. Obsahuje 1 až 2% silice 
(verbenón, borneol, cineol, gáfor, limonén a i.), flavonoidy (luteolín, apigenín, diosmetín a i.), 
diterpénové horčíny (pikrosalvín, rosmanol, rosmadial ai.), kyselinu ursulovú, oleanovú, kávovú, 
chlórgenovú a rozmarínovú, triesloviny (až 8 %) a ďalšie látky.

  Morská riasa – Irish Moss – „Írsky mach“, latinsky Chondrus Crispus; užitočnosť rastliny, 
používanej v ľudovom liečiteľstve proti zápalom, potvrdili aj novodobé výskumy. Jej účinnými 
látkami sú bielkoviny, vitamíny, minerály a stopové prvky. Riasa je aj ako potravina výživná a veľmi dobre stráviteľná.

  Verbascum thapsus – divozel malokvetý; obsahuje najmä pentasacharid verbascosu, v listoch je obsiahnutý glykozid aucubín, 
v kvetoch sú potom slizovité látky, karotenoidy, saponíny (verbascosaponin, verbascogenin), flavonoidy (rutín, hesperidín, 
apigenín, luteolín), a ďalej sú prítomné triesloviny, éterické oleje, mastné substancie, karbohydráty a tzv. thipsikyselina. Látky  
v ňom obsiahnuté sa vzájomne dopĺňajú. V ľudovom liečiteľstve bol používaný hlavne „na kašeľ a žalúdok“.

  Tymian obyčajný - liečivé a dezinfekčné účinky 30 - 40 cm vysokého polokríku tymiánu sú známe už tisíce rokov. Narezanú  
vňať používali už Egypťania pri balzamovaní, Gréci v kúpeľoch a Rimania ako dezodorant a na dezinfekciu. Vo Francúzsku,  
od polovice minulého storočia, hovoria tymiánu pre jeho výborné vlastnosti penicilín chudobných. Naše babičky pestovali, 
zbierali a sušili vetvičky tymiánu na kloktadlá a čaje „na kašeľ, krk a rany“.

  Ženšen pravý – Panax ginseng je prírodná bylina, ktorej využívanie je v oblasti východnej Ázie doložené takmer 5 000 
rokov. Rástol tu už v treťohorách, teda pred viac ako miliónom rokov. Dokázal prežiť tvrdé klimatické zmeny a je teda aj istým 
symbolom života na Zemi. Má úplne špecifické vlastnosti. Existujú korene staré 300 až 400 rokov. Pre svoje využitie sú mu 
prisudzované takmer magické vlastnosti. V starej Číne a Japonsku bol symbolom mladosti, zdravia, výkonnosti a vitality  
a bol používaný takmer na všetky ľudské fyzické aj psychické problémy. Najčastejšie používanou súčasťou je koreň.

  Ženšen je základným predstaviteľom skupiny harmonizérov, čiže adaptogénov. Ženšen nie je toxický a neboli zistené žiadne 
vedľajšie účinky, alebo kontraindikácie. Je to jednoducho skutočne všeliek, všehoj, ako znie český názov.

60 cps

Obsiahnutá látka napomáha:

 V zvyšovať imunitu  
a obranyschopnosť organizmu

 V svojimi antioxidačnými účinkami
 V udržiavať dobrý stav ďasien
 V pri tvorbe kolagénu
 V pri tvorbe žlče

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V udržiavať zdravé kosti, zuby a zrak
 V optimalizovať energetický
 V metabolizmus
 V posilňovať metabolizmus 
makroživín

 V správnej činnosti nervovej sústavy
 V svojou antioxidačnou kapacitou

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V využitiu vápnika a fosforu
 V procesu delenia buniek
 V posilňovať vlastný  
imunitný systém

 V správnej činnosti svalov

Obsiahnuté látky napomáhajú:

 V posilňovať vlastný  
imunitný systém

 V zvyšovať odolnosť  
imunitného systému

 V urýchľovať rekonvalescenciu
 V svojimi antioxidačnými  
účinkami


