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Supercharge your immune response! ImmunoCodeTM is formulated 

to create a stronger foundation in immune health. Each serving 

provides a potent dose of bioavailable, natural, active ingredients 

that work synergistically to strengthen the immune system.

ImmunoCodeTM naturally educates your immune system so it will 

be equipped to effectively recognize and respond to a myriad of 
health threats, such as invading infections and viruses. Thanks to 

technological advancements, the Transfer Factor Blend is 

designed to pass on advantageous immune system “knowledge” 

to your body in much the way as a mother imparts natural 

immunity to her baby through her colostrum (first milk). 
 

The revolutionary Oligosaccharides in ImmunoCodeTM function to 

improve your gut health. Only in recent decades have scientists 

discovered the critical link between the gut microbiome and the 

immune system. The beneficial bacteria in our gut help keep us 
healthy and balance our immune response against disease- 

carrying pathogens. 

To further shield and fortify your immune health, ImmunoCodeTM 

also provides powerful antioxidant and anti-inflammatory support 
with a metabolic boost. In addition, the proprietary super- 

mushroom mix and powerful Beta Glucans prime your natural 

defenses to help keep your immune system awake and alert. Each 

ingredient was selected for its unique beneficial profile and 
functions to help the body feel strong and heal quickly.

For more information, contact a 
B-Epic Independent Brand Partner.

BENEFITS MAY INCLUDE:
• Strengthen Immune Response

• Boost and Balance Immune System 

• Support Gut Microbiome Health

• Help Protect Body Against Illness

PRODUCT DETAILS:  
• Research-Based Advanced Transfer 

    Factor Formula

• Global Formulation for Immune 

    System Support

• Take Daily to Support a Strong 

    Immune Response

• Contains Transfer Factor, Oligo-

    saccharides, and Beta Glucans

• Rich in Antioxidants, Zinc, and 

    Vitamins C, D, and B12

Supercharge Your
Immune Response!

ADVANCED TRANSFER FACTOR FORMULA

Natural Immunity Support
ImmunoCodeTM

תמיכה חיסונית טבעית
 פורמולה המתקדמת של גורם העברה

  ImmunoCode   !הגבירו את התגובה החיסונית שלכם
מערכת  בבריאות  יותר  חזק  בסיס  ליצור  כדי  נוצר 
של  עשירה  כמות  מספקת  מנה  כל  החיסון שלכם. 
זמינות ביולוגית,  עם  ופעילים  טבעיים  חומרים 
הפועלים באופן סינרגטי לחיזוק המערכת החיסונית. 

החיסון  מערכת  את  טבעי  באופן  מחנך   ImmunoCode
שלכם כך שהיא תהיה מצוידת לזהות ולהגיב ביעילות 
ווירוסים  זיהומים  כגון  איומים בריאותיים,  לאינספור 
פולשים. הודות להתקדמות הטכנולוגית, התערובת של 
של  מועיל  להעביר "ידע"  נועדה   Transfer Factor
המערכת החיסונית לגוף שלכם בדומה לאם שמעניקה 
חסינות טבעית לתינוקה באמצעות הקולוסטרום שלה 

(החלב הראשון). 

המוצר עשוי לסייע בדרכים הבאות: 

• לחזק את תגובת המערכת החיסונית 
לחזק ולאזן את מערכת החיסון •
לתמוך בבריאות המיקרוביום של •

המעיים 
לעזור בהגנה על הגוף מפני מחלות •

הגבירו את התגובה  
החיסונית שלכם!
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תמיכה חיסונית טבעית
 פורמולה המתקדמת של גורם העברה

האוליגוסכרידים המהפכניים ב-    ImmunoCode  פועלים 
האחרונים  בעשורים  רק  המעיים שלכם.  בריאות  לשיפור 
המעי  מיקרוביום  בין  הקריטי  הקשר  את  מדענים  גילו 
שלנו  במעיים  המועילים  החיידקים  למערכת החיסון. 
עוזרים לשמור על בריאותנו ולאזן את התגובה החיסונית 

שלנו נגד פתוגנים נושאי מחלות. 

החיסונית שלכם,  המערכת  את  ולחזק  להגן  כדי 
ואנטי  חמצון  נוגדת  תמיכה  גם  מספקת   ImmunoCode
תערובת  חיזוק מטבולי. בנוסף,  עם  עוצמה  רבת  דלקתית 
העוצמתיים  גלוקאנים  והבטא  הקניינית  העל  הפטריות 
משפרים את ההגנה הטבעית שלכם כדי לעזור לשמור על 
בשל  נבחר  מרכיב  כל  ערה וערנית.  החיסונית  המערכת 
לעזור  כדי  שלו  הייחודיות  והפונקציות  המועיל  הפרופיל 

לגוף להרגיש חזק ולהחלים במהירות.

מידע על המוצר: 

פורמולה המתקדמת של גורם העברה •
מבוססת מחקר 

פורמולה גלובלית לתמיכה במערכת •
    החיסון 

יש לקחת מדי יום כדי לתמוך בתגובה •
    חיסונית חזקה 

מכיל Transfer Factor, אוליגו-סוכרים  •
    ובטא גלוקנים 

• C, D עשיר בנוגדי חמצון, אבץ וויטמינים
B12-ו

הגברו את התגובה  
החיסונית שלכם!

TM

TM

- למידע נוסף אנא צרו קשר עם האדם ששיתף איתכם במידע הזה -
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These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. 

Individual results will vary. Best if taken as part of an overall healthy lifestyle. 
As with many health supplements, consistent use is key to maximizing the benefits.

Other Ingredients: Gelatin capsule, Palm Oil 
extract, Natural Flow Agent (from non-GMO corn 
and bamboo fibers)

All Natural and Lacto Vegan Friendly

Manufactured in a cGMP certified and FDA 
registered and inspected facility. 
Third party tested.

ImmunoCodeTM is a registered trademark of 
B-Epic Worldwide, LLC.

**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value (DV) not established.

% DV**Amount Per Serving

Serving Size: 3 capsules
Servings Per Container: 30

Supplement Facts

  120 mg      133%
40 mcg      200%

Vitamin C (Ascorbic acid)
Vitamin D

60 mcg    2500%Vitamin B12 (Methylcobalamin)
15 mg      136%Zinc

Beta Glucans (from Saccharomyces cerevisiae), 
Agaricus blazei (Agaricus subrufescens fruiting body) 
ext., Chaga (lnonotus obliquus mycelium) ext., Coriolus 
(Trametes versicolor fruiting body) ext., Poria mushroom 
(Wolfiporia extensa) ext., Maitake (Grifola frondosa 
fruiting body) ext., Shiitake (Lentinula edodes fruiting 
body) ext., Reishi (Ganoderma lingzhi fruiting body) ext.

415 mg            †Innate Immunity* Blend

470 mg            †
Transfer Factor (ultra-filtered bovine colostrum extract), 
Oligosaccharide Blend (fucosylated trisaccharides, 
short-chain galactooligosaccharides, fucoidan/fructans)

Transfer Factor Blend

478 mg            †
Curcumin (turmeric root extract), Oleuropein (olive leaf 
extract), Pomegranate extract, Glutamine, N-Acetylcysteine, 
Alpha Lipoic Acid, Piperine (black pepper extract)

Antioxidant-Metabolic* Blend

DIRECTIONS: Take 3 capsules daily, preferably with food. 

SUGGESTED USE: Take 1 capsule daily per 50 pounds of body 
weight.  For an extra immune boost, take 1 capsule per 25 
pounds of body weight.

CAUTION: Consult your physician before taking this or any health 
supplement, especially if you are pregnant or nursing, have a 
medical condition, or are taking prescription drugs.  

STORAGE: Store in a cool, dry place.

PRODUCT DETAILS 

ImmunoCode
Immune Support Supplement

TM

 תוסף תזונה לתמיכה
במערכת החיסונית 
מידע על המוצר

הוראות שימוש: קחו 3 כמוסות ביום, רצוי עם האוכל. 
שימוש מומלץ: קחו כמוסה אחת ביום לכל 23 ק״ג ממשקל 
נוספת  אחת  כמוסה  קחו  חיסוני אקסטרה,  לחיזוק  הגוף. 

לכל 12 ק״ג של משקל הגוף. 

אזהרה: יש להתייעץ עם הרופא המטפל שלך לפני שימוש 
בתוסף בריאות זה או אחר, בייחוד אם את בהריון, מניקה 
במקרה  או  כלשהו  רפואי  מצב  לך  היה  או  לך  יש  אם  או 

שקיים שימוש מקביל בתרופות מרשם. 

אחסון: לשמירה על טריות יש לאחסן במקום קריר ויבש.

שמן  תמצית  כמוסת ג'לטין,  מרכיבים נוספים: 
דקלים, חומר זרימה טבעי (מתירס וסיבי במבוק 

 (GMO שאינם

הכל טבעי וידידותי טבעונים צורכי מוצרי חלב 

מיוצר במפעל שמוסמך cGMP ורשום ומבוקר ע״י 
ה- FDA. עובר ביקורות ונבדק ע״י צד שלישי. 

ImmunoCode™ הוא סימן מסחרי רשום 
.B-Epic Worldwide, LLC של

  .(FDA) הצהרות בעלון זה לא נבדקו על ידי מינהל המזון והתרופות של ארה"ב
המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן. התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם. 

הכי טוב אם נלקח כחלק מאורח חיים בריא כולל. כמו עם תוספי בריאות רבים, שימוש עקבי הוא המפתח למקסום היתרונות.
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