
Immunvirex 
Suplement diety

30 kapsułek   Masa netto: 18,03 g

Składniki aktywne
1 kapsułka zawiera:                                                   %RWS*                                                                                                                                                 
Dihydrokwercetyna                                                                            
Sproszkowany korzeń Kudzu - Opornik 
łatkowaty (Pueraria lobata)  
Beta glukany z drożdży                                                                        
Cynk                                                                                                     
Bioperyna (ekstrakt z owoców czarnego pieprzu)                                 
(std. 95% piperyny)                                                                                
Witamina D                                                                                          
Kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus     

200,00 mg

50,00 mg
30,00 mg
10,00 mg
5,00 mg
4,8 mg
10,0 µg       

100 mln CFU**

100

200

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, uzupełniający codzienną dietę w składniki aktywne wspo-
magające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (cynk, witamina D, 

1bioperyna - ekstrakt z owoców czarnego pieprzu) , układu oddechowego (bioperyna 
2- ekstrakt z owoców czarnego pieprzu) , wykazujące działanie antyoksydacyjne (cynk, 

3bioperyna - ekstrakt z owoców czarnego pieprzu) , odgrywające istotną rolę w procesie 
4podziału komórek (cynk, witamina D) . Produkt zawiera w składzie także kultury bakterii  

Lactobacillus rhamnosus, beta glukany z drożdży, dihydrokwercetynę oraz sproszkowany 
korzeń Kudzu - Opornik łatkowaty.

* %RWS - referencyjna wartość spożycia            CFU**- jednostka tworząca kolonię

Wytworzono w zakładzie przetwarzającym także nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy,
jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zboża zawierające gluten, łubin, 
mięczaki, seler, gorczycę – stąd możliwa obecność tych składników w produkcie.
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 kapsułka dziennie.                 .
Uwagi! Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania 
organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie używaj produktu, 
jeśli brakuje zewnętrznej folii zabezpieczającej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami
zdrowotnymi, przyjmujące leki przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się 
z lekarzem. Nie stosować z lekami przeciwzakrzepowymi (kudzu może wchodzić w interakcje). 
Kudzu może obniżyć ciśnienie, poziom cukru we krwi. 
                                            

Najlepiej spożyć przed końcem: datę podano na opakowaniu.                    .
Warunki przechowywania: produkt należy przechowywać zamknięty, w suchym
i chłodnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedo-
stępny dla małych dzieci.                                                                              .

®Producent: CaliVita  International, 225 Episcopal Road, Berlin, Connecticut 06037, USA
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, Węgry.          .
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.         .

                                   ©Nr partii: podano na opakowaniu.    Copyright California Fitness Polska
       Więcej informacji o produkcie na stronie www.calivita.com.pl

1-4Ilość środka spożywczego i poziom jego spożycia niezbędny do uzyskania korzystnego działania, 
o którym mówią oświadczenia zdrowotne - 1 kapsułka dziennie

Składniki: dihydrokwercetyna, kapsułka roślinna (substancja żelująca – hydroksy-
propylometyloceluloza), stabilizator: węglan wapnia, sproszkowany korzeń Kudzu 
- Opornik łatkowaty (Pueraria lobata), L-asparaginian cynku, beta-glukany z drożdży, 

®Ribus Nu-Mag  (łuski ryżowe), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,  
bioperyna (ekstrakt z owoców czarnego pieprzu), kultury bakterii Lactobacillus   
rhamnosus, witamina D .3


