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Töltse fel az immunválaszát! Az ImmunoCodeTM úgy lett összeállítva, hogy 
erősebb alapot teremtsen az immunrendszer egészségének. Minden 
egyes adag nagy dózisú, magas biológiai hozzáférhetőségű, természetes, 
aktív összetevőket tartalmaz, amelyek szinergikusan működnek az 
immunrendszer erősítése érdekében.

Az ImmunoCodeTM természetes módon neveli immunrendszerét, hogy az 
hatékonyan felismerje a számtalan egészségügyi fenyegetést, például a 
behatoló fertőzéseket és vírusokat, és reagáljon rájuk. A fejlett Transfer 
Factor Blend úgy lett kialakítva, hogy az immunrendszer előnyös 
"tudását" átadja a szervezetének, hasonlóan ahhoz, ahogyan az anya a 
természetes immunitást a kolosztrum (első tej) révén átadja a 
csecsemőjének. 
 
Az ImmunoCodeTM forradalmi oligoszacharidjai a bélrendszer 
egészségének javítása érdekében működnek. A tudósok csak az elmúlt 
évtizedekben fedezték fel a bélmikrobiom és az immunrendszer közötti 
kritikus kapcsolatot. A bélrendszerünkben található jótékony 
baktériumok segítenek egészségünk megőrzésében és kiegyensúlyozzák 
a betegséget terjesztő kórokozókkal szembeni immunválaszunkat. 

Az immunrendszer egészségének további védelmére és megerősítésére 
az ImmunoCodeTM erőteljes antioxidáns és gyulladáscsökkentő 
támogatást is nyújt, anyagcsere-lökést adva. Ezenkívül a 
szabadalmaztatott szupergomba-keverék és az erőteljes béta-glükánok 
felpörgetik természetes védekezőképességét, hogy segítsenek ébren és 
éberen tartani immunrendszerét. Minden egyes összetevőt egyedi 
jótékony profilja és funkciói alapján választottunk ki, hogy segítsen a 
szervezetnek erősnek érezni magát és gyorsan gyógyulni.

További információért forduljon a 
B-Epic független márkapartnerhez.

A JUTTATÁSOK KÖZÉ TARTOZHATNAK:

• Erősíti az immunválaszt

• Immunrendszer erősítése és kiegyensúlyozása 

• A bél mikrobiom egészségének támogatása

• Segít a testnek megvédeni a betegségektől 

TERMÉK RÉSZLETEK:

• Kutatásokon alapuló fejlett 
    transzferfaktor-képlet

• Globális készítmény az immunrendszer 
    támogatására

• Vegye be naponta az erős immunválasz 
    támogatására

• Transzfer faktort, oligoszacharidokat és 
    béta-glükánokat tartalmaz.

• Gazdag antioxidánsokban, cinkben, C-,
    D- és B12-vitaminban.

Töltse fel az 
Immunválasz!

FEJLETT ÁTVITELI TÉNYEZŐ KÉPLET

Termeszetes Immunitas Tamogatasa
ImmunoCodeTM
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Egyéb összetevők: Ascorbic Acid, Vegetable Cellulose 
capsule, Palm Oil Extract, Non-GMO Corn & Bamboo 
Fibers (natural flow agent). 

Tejből származó összetevőket tartalmaz.

Teljesen Természetes és Lacto Vegánbarát

cGMP tanúsítvánnyal rendelkező és FDA által regisztrált 
létesítményben gyártják. Harmadik fél által tesztelt.

A ImmunoCodeTM a B-Epic Worldwide, LLC bejegyzett 
védjegye.

Ezeket a kijelentéseket az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi 
Hatóság nem értékelte. Ez a termék nem szolgál 
betegség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására 
vagy megelőzésére.

Az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. A legjobb, ha 
egy általános egészséges életmód részeként 
alkalmazza. Mint sok más étrend-kiegészítő esetében, a 
következetes használat a kulcs az előnyök 
maximalizálásához. 

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

% DV**Amount Per Serving

30 servings per container
Serving Size: 3 capsules

Supplement Facts

40 mcg      200%Vitamin D
60 mcg    2500%Vitamin B12 (Methylcobalamin)
15 mg      140%Zinc

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

415 mg            †Innate Immunity* Blend

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

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Vegyen be naponta 3 kapszulát, lehetőleg 
étkezés közben. 

JAVASLOTT HASZNÁLAT: Vegyen be naponta 1 kapszulát 50 font 
testsúlyonként.  Extra immunerősítés* érdekében vegyen be 1 
kapszulát 25 testsúlykilogrammonként.

TÁROLÁS: A frissesség megőrzése érdekében hűvös, száraz helyen 
tárolandó.

TERMÉK RÉSZLETEI

ImmunoCode
Fejlett Átviteli Tényező Képlet
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