Aumente a sua
imunidade.

Fortalece o
sistema imune

Protege contra
ação dos radicais livres

Composição
única

O Imunovitae é a opção ideal para aumentar a sua vitalidade.
Imunovitae possui em sua formulação extratos selecionados, como o de própolis verde (derivado
do alecrim-do-campo) e o de cogumelo Agaricus, além de nutrientes especiais ricos em vitamina
C e zinco. Todos os ingredientes atuam de forma sinérgica para fortalecer e modular o sistema
imunológico, ajudando na prevenção e na recuperação de gripes, resfriados e ataques virais.
A própolis é uma mistura de pólen, cera e resinas vegetais coletadas pelas abelhas.
É considerada o melhor método de defesa da natureza. Sua função original é proteger a saúde
da colmeia, impedindo a entrada de bactérias e fungos. O extrato de própolis verde traz diversos
benefícios à saúde humana, sendo um antibiótico natural e melhorando a resposta imunológica
humoral e celular em casos de ataque de vírus e outros patógenos.
Agaricus blazey é um cogumelo considerado um alimento funcional com propriedades
imunomoduladoras no tratamento e prevenção de várias patologias Suas propriedades medicinais
são atribuídas a polissacarídeos (como o Beta-glucan) e vitaminas da sua composição, que atuam
como substâncias antitumoral e na modulação do sistema imunológico.

A vitamina C parece ser capaz de prevenir e tratar infecções respiratórias e sistêmicas, melhorando
várias funções das células imunes.

O zinco possui papel fundamental na defesa do organismo, influenciando na proliferação e maturação
das células de defesa, assim indivíduos que apresentam deficiência deste mineral ficam suscetíveis a
infecções. O zinco é essencial tanto na resposta imune inata como na adaptativa. Pesquisas mostram
que o zinco é capaz de reduzir significativamente o risco de infecções e promover a função imune,
principalmente quando tomado diariamente, de maneira preventiva.

DOSE DIÁRIA
500 - 1000 mg, 2 vezes ao dia. Total: 1-2 g/dia.
A dose recomendada de Imunovitae corresponde a 300-600 mg de extrato de própolis verde rico em polifenóis.
Não é necessário adição de vitamina C e zinco pois Imunovitae possui 15-20% de vitamina C e 1% de zinco.
SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

ImunOX

Booster Imunidade

Ativo

Concentração

Imunovitae______________________________ 500mg
Vitamina D3_________________________ 400-1000 UI

Imunovitae______________________________ 500mg
Elderberry extrato (Sambucus nigra)__________ 125mg
Antopure________________________________ 25mg

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

Ativo

Concentração

Imunobee
Ativo

Imunocomplex anti-inflamatório
Concentração

Ativo

Concentração

Imunovitae______________________________ 500mg
Geleia real______________________________ 100mg

Imunovitae______________________________ 500mg
Cureit___________________________________ 50mg

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.
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*O Imunovitae é solúvel em água e tem sabor levemente
azedo característico de vitamina C e própolis.
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