IMUNOBOR® / ИМУНОБОР®
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заболяването протича тежко и продължително
раните зарастват по-бавно
сте непрекъснато отпаднали

Вие имате нужда от Imunobor
Какво представлява Imunobor?
Imunobor е мощен имуномодулатор за възрастни, укрепващ
имунната система и повишаващ естествената защита на организма
от болести.
Какво съдържа Imunobor?
Съдържа четири взаимнодопълващи се природни продукта с
отношение
към
имунитета.
Във
всяка
капсула
има
висококачествени стандартизирани екстракти от кора на котешки
нокът 500mg и по 50mg корен на мака, листа на йерба мате и по
деарко. Те притежават най-силен имуностимулиращ ефект,
известни още от древността.
Как действа Imunobor?
Imunobor има имуностимулиращ и противовъзпалителен ефект.
Предпазва организма от бактериални, вирусни и други инфекции.
Има данни, че потиска развитието на раковите клетки. Спомага за
нормалното функциониране на храносмилателната система. Освен
това Imunobor проявява антиоксидантно и антистресово действие.
Подобрява психическото и физическото състояние на организма и
сексуалната способност. Има общотонизиращ ефект. Предполага
се, че съставките на Imunobor имат следния механизъм на
действие: стимулират производството на имунни тела и клетки,
имат директен антимикробен ефект и благодарение на богатото
съдържание на биоактивни вещества повишават защитните сили на
организма.
Кога да приемаме Imunobor?
Imunobor се прилага за укрепване на имунната система при:
• често боледуване
• вирусни, бактериални и гъбични инфекции

•
•
•

профилактика,
по
време
на
боледуване
и
във
възстановителния период
злокачествени заболявания
хронична умора – като общоукрепващо и тонизиращо
средство

Как да приемаме Imunobor?
Приема се по 1 капсула 3 пъти дневно през първите 10 дни, а след
това проддържаща терапия 1 – 2 капсули дневно. Приемът сутрин
осигурява жизнен тонус през целия ден.
Има ли Imunobor нежелани ефекти?
Imunobor е естествен продукт и е практически базвреден. Не са
наблюдавани нежелани ефекти.
Кой не трябва да приема Imunobor?
Imunobor не се приема по време на бременност.
Какви са научните доказателства в подкрепа на Imunobor?
Действието на съставките на Imunobor са проучени по отношение
на имуностимулиращия, противовъзпалителния, противораковия и
други ефекти. Учените продължават с изследванията за откриване
на други лечебни свойства на съставките на Imunobor.
Imunobor® е търговска марка на БОРОЛА. Продуктът е произведен
в САЩ в съответствие с изискванията на Добрата производствена
практика. Imunobor е хранителна добавка. Съхранявайте на сухо,
недостъпно за деца място при температура под 30˚С.

Имунната система е в основата на доброто здраве
Имунната система предпазва организма от инфекциозни и други
заболявания. Ние постоянно сме подложени на действието на
различни патогени. Стрес, преумора, лошо хранене, употреба на
антибиотици, хронични заболявания (напр. диабет), травми и други
фактори водят до отслабване на имунната система. Тогава
организмът става податлив към вирусни (напр. грип, херпес),
бактериални (напр. стафилококови) и други инфекции (напр.
кандидоза). Инфекциите протичат по-тежко и продължително и
организмът се възстановява по-бавно. Нарушената имунна защита
е предпоставка и за злокачествени заболявания, защото води до
израждане на атипични клетки, които организмът не може да
премахне.

Положителен ефект върху имунната систем се постига чрез:
• преодоляване на стреса
• избягване на физическо и психическо изтощение
• рационално хранене
• редовно приемане на Imunobor

Imunobor помага на организма сам да се пребори с
болестите.
За консултация с лекар специалист можете да се обърнете към
Клиника БОРОЛА, София 1202, ул. "Цар Симеон" 52
тел.: 02/ 983 62 03; e-mail: clinic@borola.com

