
Imuno Sun

Posebne situacije nam postavijo posebne izzive. Zato smo v podjetju Biovis pod vodstvom 

strokovnjakov razvili poseben proizvod, ki vam bo pomagal okrepiti in zaščititi vaš imunski sistem. 
Imuno sun je komplet za krepitev imunskega sistema, sestavljen iz kapsul in napitka v prahu.

Njegove sestavine aktivno podpirajo imunski sistem.

Imuno sun KAPSULE vsebujejo:

Reishi gobo, eno najmočnejših imuinostimulatorjev. Zdravilci jo priporočajo pri vseh herpesih, 
aftah, šenih, pri vseh avtoimunskih obolenjih in sploh pri prehladnih obolenjih, vnetjih dihalnih 

poti in sinusih. Gobe Reishi na Kitajskem poznajo pod imenom Lingzhi, kar pomeni »goba nesm-

rtnosti«. Gre za divje gobe, ki rastejo na razpadajočih hlodih in deblih. Dokazano je, da gobe Reishi 
povečajo pretok krvi, izjemno dobro delujejo na srčno-žilni sistem ter učinkovito podpirajo delovan-
je imunskega sistema.

Telo lahko pridobi optimalno količino vitamina D z neposredno sončno svetlobo. Žal nam letni čas 
in vreme onemogočata želeno izpostavljanje soncu, zato smo sonce “zapakirali” kar v nov izdelek 
Immuno sun. 

Izdelek vsebuje visoko vrednost vitamina D3, da bo naš imunski sistem kar najbolj podprt. Vir vita-

mina D3 je naravne oblike, iz lišajev jelenovke, kar pomeni, da je proizvod primeren tudi za vegane.
Vitamin D je pomemben za normalno rast kosti in zob, pomemben je za normalno delovanje 
mišic, skrbi za dobro delujoč imunski sistem, saj se le tako organizem lažje spopada z bakterijami, 
glivicami in virusi.

Če želimo v zimskem času ohraniti močan imunski sistem moramo v naše telo vnesti povišane 
vrednosti vitamina C. Imuno sun vsebuje visoko vrednost vitamina C iz naravnega vira šipka, kar 

pomeni, da deluje s podaljšanim delovanjem. Zato lahko trdimo, da imamo pred seboj izjemen 

izdelek.

To pa še ni vse. Dodali smo še vitamine B6, B12 in folno kislino, ki poskrbijo za naše ožilje in za 
razpad aminokisline homocistein v našem telesu. Ta je velikokrat največji sovražnik našega srca in 
ožilja, ki se v telesu tvori pod vplivom stresa, le-ta pa je v današnjih časih del vsakdana.

Immuno Sun napitek vsebuje:

- visoko dozo magnezija treh različnih virov, kar nam omogoča najboljšo absorpcijo, 
- vitamin C iz naravnega vira šipka, kar pomeni, da deluje s podaljšanim delovanjem 

- in še vitamin B2. 

Osvežujoči okus nam daje dovolj moči, sprošča naše srce in mišice ter še dodatno okrepi naš 
imunski sistem.

Izdelek je namenjen vsem, ki občutijo padec imunskega sistema, so nahodni, imajo vnetja dihal-
nih organov, afte, herpese, sinuse, vsem, ki so utrujeni, imajo veliko obolenj, jemljejo zdravila ter 

imajo težave z ožiljem. 

Imuno sun je v jesenskih in zimskih dneh nepogrešljiv. Glede na situacijo v kateri se nahajamo, 

predstavlja učinkovito pomoč za krepitev in zaščito vašega imunskega sistema.
Poskrbite za vaše zdravje in ostanite zdravi.

Dnevna doza Imuno sun kapsule: Vzamite eno kapsulo na dan (1x1); ob zajtrku.

Dnevna doza Imuno sun praška: Vmešajte 1 prašek v 2dc vode zjutraj ob zajtrku.


