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Wikipedia: Odporność w immunologii oznacza zdolność organizmu  
do obrony przed patogenami pochodzącymi zarówno ze środowiska 
zewnętrznego, jak również z punktu widzenia organizmu ze środowiska 
wewnętrznego. W praktyce przez patogeny rozumie się w szczególności 
komórki chorobotwórcze organizmów, wirusy, pasożyty a nawet komórki rakowe. 
Odporność wyzwala odpowiedź immunologiczną na te i inne struktury, którą można 
zaobserwować nie tylko u człowieka, ale również u zwierząt i roślin. Odporność dzieli się na 
naturalną (wrodzoną) i nabytą (czynną lub bierną). W skrócie termin „odporność” to stan, w którym 
organizm skutecznie przeciwstawia się szkodliwym czynnikom środowiska.

W samym słowie “odporność” kryje się definicja  
- wytrzymałość w starciu z chorobą. 

Odporność

Kopmleks - odporność
Produkt wspierający układ odpornościowy 
- na podstawie doświadczeń to 
niekwestionowany numer jeden!

Hyzop 
lekarski

witamina C - odporność

Przygotowaliśmy dla Was pakiet, #9063, który jest optymalny na wzmocnienie odporności.

wapń, magnez, cynk  
i witamina D3 odporność, kości i mięśnie odporność

ZNIŻKA 65%! Zamówię za 773 zł zapłacę tylko 271 zł
PROMOCJA świąteczna: Kupując ten pakiet przez 2 kolejne miesiące*, otrzymujesz na zawsze zniżkę w wysokości 65%  
na całą gamę produktów STARLIFE** firmy Zdravi Online.
*11/2021 i 12/2021 lub 12/2021 i 01/2022. ** Wszystkie produkty z wyjątkiem materiałów reklamowych i druków.
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Jeżówka 
purpurowa

Rozmaryn  
lekarski

Dziewanna  
drobnokwiatowa

Tymianek  
pospolity

Żeń-szeń 
właściwy Żeń-szeń
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  Hyzop lekarski pochodzi z Azji Mniejszej i rejonu Morza Śródziemnego. w Europie 
Środkowej był uprawiany od wczesnego średniowiecza, przede wszystkim w ogrodach 
klasztornych, do wytwarzania środków na kaszel, trawienie i wydalanie wody z organizmu. 
Hyzop lekarski jest znaną rośliną leczniczą, zawiera olejki eteryczne, garbniki i flawonoidy.

  Jeżówkę purpurową (Echinacea purpurea) ze względu na wygląd można uznać za jedną z 
najpiękniejszych roślin. Jej nadzwyczajne właściwości, zwłaszcza to, że wzmacnia tak potrzebną 
odporność organizmu, pozwalają ją zaliczyć do szczególnie cennych roślin. Najskuteczniejszą, a także 
najczęściej stosowaną częścią echinacei jest korzeń. Zawiera steroidy, olejki eteryczne, polisacharydy, 
flawonoidy, echinakozyd, pochodne poliacetylenu i inne substancje, które, co ważne, działają 
kompleksowo.

  Rozmaryn lekarski to wiecznie zielony, bogato rozgałęziony gęsty krzew z pachnącymi liśćmi, 
który dostarcza niezwykle aromatyczne i popularne śródziemnomorskie korzenie. Zawiera od 1 do 
2% olejków eterycznych (verbenon, borneol, cyneol, kamfora, limonene i in.), flawonoidy (luteolina, 
apigenina, diosmetyna i in.), goryczki diterpenowe (pikrosalwina, rozmanol, rozmadial i in.), kwas 
ursulowy, oleanolowy, kawowy, chlorgenowy i rozmarynowy, garbniki (aż 8%) i inne substancje.

  Glony morskie – Irish Moss – „irlandzki mech“, po łacinie Chondrus Crispus; przydatność rośliny, stosowanej 
w medycynie ludowej jako środek przeciwzapalny, potwierdziły też współczesne badania. Jej substancjami aktywnymi są białka, witaminy, 
minerały i pierwiastki śladowe.

  Verbascum thapsus – dziewanna drobnokwiatowa zawiera przede wszystkim pentasacharyd werbaskozę, w liściach jest zawarty 
glikozyd aukubina, w kwiatach są substancje śluzowe, karotenoidy, saponiny (werbaskosaponina, werbaskogenina), flawonoidy (rutyna, 
hesperydyna, apigenina, luteolina), są w niej ponadto obecne garbniki, olejki eteryczne, substancje tłuszczowe, węglowodany. w 
medycynie ludowej była stosowana głównie „na kaszel i żołądek”. 

  Tymianek pospolity – lecznicze i dezynfekcyjne działania krzewinki tymianku, osiągającej 30–40 cm wysokości, są znane już od tysięcy 
lat. Pociętą nać stosowali już Egipcjanie przy balsamowaniu, Grecy do kąpieli, a Rzymianie jako dezodorant i do dezynfekcji. We Francji, od 
połowy minionego stulecia, tymianek ze względu na jego znakomite właściwości nazywa się penicyliną ubogich. Nasze babcie uprawiały, 
zbierały i suszyły gałązki tymianku do przygotowywania środków do płukania gardła i herbatek „na kaszel, gardło i rany”.

  Żeń-szeń właściwy – Panax ginseng jest naturalną rośliną leczniczą, której stosowanie w rejonie Azji Wschodniej jest udokumentowane 
od prawie 5.000 lat. Istnieją korzenie liczące od 300 do 400 lat. w dawnych Chinach i Japonii był symbolem młodości, zdrowia, sprawności i 
witalności i był stosowany niemal na wszystkie problemy fizyczne i psychiczne człowieka. Najczęściej używaną częścią żeń-szenia jest korzeń. 

  Żeń-szeń jest podstawowym przedstawicielem grupy harmonizatorów lub adaptogenów. Żeń-szeń nie jest toksyczny i nie zostały 
stwierdzone żadne skutki uboczne czy przeciwwskazania. Jest po prostu prawdziwym wszechlekiem.
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Zawarta substancja pomaga:
 V poprzez działanie antyoksydacyjne
 V w podniesieniu  
odporności organizmu

 V utrzymać dobrą kondycję dziąseł
 V wspierać produkcję kolagenu
 V w tworzeniu żółci

Zawarte substancje pomagają:
 V utrzymać zdrowe kości, zęby i wzrok
 V optymalizować metabolizm 
energetyczny

 V wzmocnić metabolizm 
makroelementów

 V w prawidłowym funkcjonowaniu  
ukł. nerwowego

 V w działaniu antyoksydacyjnym

Zawarte substancje pomagają:
 V w normalizacji wchłaniania 
wapnia i fosforu

 V w procesie podziału komórek
 V w prawidłowym  
funkcjonowaniu układu

 V odpornościowego
 V w prawidłowym  
funkcjonowaniu mięśni

Zawarte substancje pomagają:
 V wzmocnić układ  
odpornościowy

 V przyspieszyć powrót do zdrowia
 V w działaniu  
antyoksydacyjnym


