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Wikipedia: Immuntás az immunilógiában a szervezet számára  
idegen anyagok ellen való védekezés képessége. Az immunrendszer  
a szervezet védekező mechanizmusa, egy adott antigén hatására 
kialakuló, az esetleges fertőzés elleni védekezésben részt vevő sejtek, 
szövetek és szervek együttese. Ennek a szervrendszernek a működése az 
immunitásban nyilvánul meg. Ennek a szónak jelentése: védettség, mentesség. Az 
immunrendszer fő feladata, hogy megkülönböztesse a saját és nem saját, vagyis idegen 
anyagokat. Valamint, ha idegen anyaggal találkozik, akkor azt eltávolítsa, megsemmisítse.

Szűkebb értelemben az “immunitás” kifejezés  
a szervezet betegségekkel szembeni teljes  
ellenálló képességét jelenti.

Immunitás

Keverék - immunitás
Termék az Ön immunrendszerének 
támogatására - a tapasztalatok szerint  
e terméknek ez kitűen sikerül. 

izsóp

C-vitamin - immunitás

Előkészítettünk Önnek egy TOP termékcsomagot #9063 az immunitás növelésére. 

kalcium, magnézium, 
cink és D-vitamin immunitás, csontok és izmok immunitás

65 % KEDVEZMÉNY! Rendelek 58.800 Ft-ért és csak 20.580 Ft-ot fizetek.

Karácsonyi PROMOAKCIÓ: amennyiben ezt a csomagot 2 egymást követő hónapban* megvásárolja, állandó 65 % kedvezményt kap  
a Zdraví Online társaság STARLIFE márkatermékeinek** teljes kínálatára. 
*2021/11 és 2021/12 vagy 2021/12 és 2022/01. **reklámtárgyakra és nyomtatványokra nem vonatkozik.
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bíbor  
kasvirág

rozmaring molyhos  
ökörfarkkóró

kakukkfű

ginzeng galagonya
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  Kerti izsóp – Kis-Ázsiából és a Földközi-tenger térségéből származik. Közép-
Európában már a korai középkorban termesztették, különösen kolostorok kertjeiben. 
Köhögésre, emésztésre, vízhajtóként használták különböző készítményekben. Az izsóp 
közismert gyógynövény, amely illóolajokat, tanninokat és flavonoidokat tartalmaz. 

  Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) – a legszebb növények közé sorolják. Az észak-amerikai 
indiánok hagyományos gyógynövénye. Fájdalmaknál a gyökerét rágták, a leveleit sebek 
gyógyítására alkalmazták, nedvével pedig a kígyómarás helyét kenegették. A kivételes 
tulajdonságainak és ama ténynek köszönhetően, hogy támogatja a szervezet ellenálló 
képességét, a legértékesebb gyógynövények közé tartozik. A kasvirág leghatékonyabb  
és leggyakrabban használt része a gyökere. 

  Rozmaring – egy örökzöld gazdagon elágazó, sűrű cserje, melynek illatos levelei különösen 
fűszerként népszerűek. 1-2% szilícium-dioxidot (verbenon, borneol, cineol, kámfor, limonén, 
stb.), flavonoidokat (luteolin, apigenin, diosmetin stb.), diterpén keserűanyagot (pikrosalvin, 
rozmanol, stb), triterpénsavakat (oleanolsav, urzolsav, kávé- és rozmaringsavat stb.), 
tanninokat (8%) és más anyagok tartalmaz. 

  Tengeri moszat – „ír moha”, latin néven Chondrus Crispus; a népgyógyászatban gyulladás elleni 
hatását a modern kutatások is megerősítették. Aktív összetevői a fehérjék, vitaminok, ásványi anyagok és a nyomelemek.  
A moszat tápláló és könnyen emészthető élelmiszer.

  Molyhos ökörfarkkóró – (Verbascum thapsus) pentaszacharid verbascosát, leveleiben glikozid aucubint, virágaiban nyálkás 
anyagokat, karotinoidok, szaponinok (verbascosaponin, verbascogenin), flavonoidokat (rutin, heszperidin, apigenin, luteolin) 
tartalmaz, ezen kívül tanninok, illóolajok, zsíros anyagok, szénhidrátok és az úgynevezett thipsi-sav is megtalálható benne.  
Az ökörfarkkóróban található anyagok kölcsönösen kiegészítik egymást. A népgyógyászatban elsősorban köhögésre és  
a gyomorbántalmakra használták. 

  Kakukkfű – fertőtlenítő hatása már évezredek óta ismert. Apróra vágott leveleit az egyiptomiak a balzsamozás során,  
a görögök a fürdővízbe a rómaiak dezodorként és fertőtlenítésre használták. Kiváló tulajdonságai miatt, Franciaországban,  
a múlt század közepétől a kakukkfüvet a szegények penicillinjének nevezik. Nagyanyáink a kakukkfüvet „köhögésre, torokra 
és sebekre”, gargalizáló folyadékok, teafőzetek elkészítéséhez termesztették, szedték és szárították.

  Ginzeng – Panax ginseng egy természetes gyógynövény, melynek dokumentált használata Kelet-Ázsiában közel 5000 
éves. Már a harmadkorban nőtt, tehát több mint egy millió éve. Sikerült túlélnie a zord éghajlati változásokat, az élet 
valamiféle szimbóluma lett a Földön. Nagyon sok különleges tulajdonsággal rendelkezik. 300-400 éves gyökerek is léteznek. 
Hatékonyságának szinte mágikus tulajdonságokat tulajdonítanak. Az ókori Kínában és Japánban a fiatalság, az egészség, 
a teljesítmény és a vitalitás szimbóluma volt, és szinte minden fizikai és mentális problémára használták. A leggyakrabban 
használt része a ginseng gyökér. 
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Összetevője segít:
 V antioxidáns hatásával 
 V a kollagén termelésében
 V fenntartani az íny jó állapotát 
 V növelni az immunitást
 V az epesav termelésben

Összetevői segítenek: 
 V az egészséges csontok, fogak és látás 
megtartásában

 V az energia anyagcsere optimalizálásában
 V a makrotápanyagok anyagcseréjének 
növelésében

 V az idegrendszer megfelelő működésében
 V antioxidáns kapacitásukkal

Összetevői segítenek: 
 V a kalcium és foszfor hasznosulásában
 V a sejtosztódás folyamatában
 V az immunrendszer erősítésében
 V az izmok megfelelő működésében

Összetevői segítenek: 
 V saját immunrendszerünk 
erősítésében

 V növelni az immunredszer  
ellenálló képességét

 V lerövidíteni a lábadozás időszakát
 V antioxidáns hatásukkal


