
JAKA JEST TWOJA 
NAJLEPSZA

OBRONA?

*Te oświadczenia nie zostały wydane przez FDA (Agencja Żywności i Leków). Ten produkt 
nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobie. 
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Wiele ludzi nie jest w stanie zaabsorbować Witaminy 
C ze względu na jej naturalne kwaśne właściwości. 
My zamykamy formułę IMMUNE+++ od LifePharm w 
powlekanej kapsułce, aby mogła znieść kwaśne warunki 
w żołądku. Chroni to suplement od rozpuszczania w 
żołądku, pozwalając mu przejść do jelita cienkiego dla 
poprawnego wchłaniania*. 

SKUTECZNE Z OBU 
STRON

Misja zdrowotna LifePharm zaczęła się od Laminine, 
własnościowej, oryginalnej formuły, która daje 
nadzwyczajne efekty dla tych, którzy ją spożywają. 
To właśnie dlatego kontynuujemy budowanie na 
fundamentach Laminine poprzez rozprzestrzenianie 
naszej linii produktów suplementami, które działają ramię 
w ramię w kierunku celu uzyskania zdrowego życia.

WSPÓLNE DZIAŁANIE

PO WIĘCEJ INFORMACJI, PROSZĘ SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ:
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ZDROWIE ODPORNOŚCIOWE



System odpornościowy jest naturalną obroną naszego 
ciała na wszystkie niebezpieczne wirusy i bakterie, które 
znajdują się wszędzie w naszym otoczeniu, we wnątrz 
i na zewnątrz. Nasz system odpornościowy to sieć 
białych krwinek, które potrafi ą rozpoznać, atakować 
oraz zniszczyć obce substancje przed tym, kiedy 
spowodują one poważne uszkodzenie w ciele.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek, musimy zadbać o nasz 
system odpornościowy oraz wzmocnić ciało przeciwko 
atakiem choroby.

TWÓJ SYSTEM 
ODPORNOŚCIOWY

POTRÓJNA OBRONA

W dzisiejszym otoczeniu, nasze ciała są otoczone przez 
37 milionów bakterii, które każda osoba dodaje do 
powietrza co godzinę.
Indoor Air

Ludzie emitują wirusy grypy w 
dystansie do 2 metrów
Szkoła Medyczna Wake Forest w 
Północnej Karolinie 

Czasopismo Amerykańskiego Stowarzyszenia Nutraceutycznego

TWÓJ SYSTEM TWÓJ SYSTEM 

MIESZANKA OCHORONNA
KOMPLEKS POLISACHARYDÓW 
Ten kompleks zwiększa numer komórek T, komórek B oraz 
komórek Naturalnych Zabójców (komórki NK), uważane 
za pierwszorzędną obronę systemu odpornościowego 
przeciwko najbardziej niebezpiecznym patogenom i 
bakteriom*.

GRZYBY REISHI, MAITAKE ORAZ WROŚNIAK 
RÓŻNOBARWNY
Wraz z działaniem anty-bakteryjnym oraz anty-wirusowym, 
trzy grzyby dają ciału narzędzia, które ono potrzebuje, aby 
walczyć z obcymi organizmami oraz bakteriami poprzez 
stymulację aktywności komórek T oraz NK*. 

MIESZANKA WITAMINY C
Jest to mieszanka czystej witaminy C z unikalnym 
systemem dostawczym (Biofl awonidy Cytruswe i 
Metabolity Lipidowe) wchodzi w ciało szybciej i 
pozostaje w nim dłużej.
 • Wspomaga zdrowe funkcjonowanie systemu 

odpornościowego*
 •Ożywia odporność oraz jej odpowiedź*
 •Zmniejsza stan zapalny*

BOTANICZNA MIESZANKA ZIÓŁ
Naturalne źródła pochodzenia Witaminy C, która generuje 
elektrownię odpornościową przeciwko wirusom i bakteriom*
 •Camu Camu
 •Acerola
 •Ashwagandha
 •Rokitnik
 •Granat

% ZMIANA W ILOŚCI KOMÓREK 
PO 8 TYGODNIACH

6.8%

14.4%

10.1%

Komórki T Komórki B Komórki NK

JAKOŚĆ•POTENCJA • BEZPIECZEŃSTWO•WŁASNOŚCIOWOŚĆ

CO TO JEST IMMUNE+++?

IMMUNE+++ od LifePharm to potrójna formuła 
obronna pochodząca z wysokiej jakości, naturalnych 
składników, które są udowodnione, że są bezpieczne 
oraz efektywne, aby wzmocnić Twój system obronny*.

*Te oświadczenia nie zostały wydane przez FDA (Agencja Żywności i Leków). Ten produkt 
nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobie. 
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