
Vitamín C + Vitamín D3 + Zinok
IMUNO PROTECT

Pomôžte svojmu telu nakopnúť imunitu

Vitamín C

Zinok

Vitamín D3

100 mg vitamínu C
1000 I.U. vitamínu D3

7 mg zinku

320 mg vitamínu C
1000 I.U. vitamínu D3

25 mg zinku

NOVINKA

pre deti od 6 rokovNOVINKA

pre dospelých

Slovenský

výrobok

Slovenské výživové doplnky najvyššej kvality
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Výrobca: BIOMIN a.s., Potočná 1/1, 919 43 Cífer, Slovenská republika
Tel.: +421 33 559 96 60, www.somstalekost.sk, e-shop: www.bio-min.sk

IMUNO PROTECT 

Slovenské výživové doplnky najvyššej kvality

Posilnenie kožnej a slizničnej 
bariéry ako vstupnej brány 
pre vírusy a baktérie

Podpora tvorby a aktivity 
buniek pohlcujúcich a 
likvidujúcich vírusy a baktérie

Podpora tvorby protilátok, 
bunkovej imunity a imunitnej 
pamäte

Vitamín C 
Vitamín D3 
    Zinok

OBRANNÉ 
BARIÉRY

VRODENÁ 
IMUNITA

ZÍSKANÁ 
IMUNITA

Vitamín C 
ovplyvňuje celý rad kľúčových aspektov obranyschopnosti. Patrí medzi ne vrodená 
imunita, získaná imunita, ktorá sa rozvíja v detstve a rannej dospelosti, ďalej akti-
vita buniek imunitného systému a má vplyv aj na tvorbu protilátok bojujúcich proti 
pôvodcom infekcií. Pri nedostatku vitamínu C dochádza k oslabeniu imunitného sys-
tému na všetkých 3 úrovniach a organizmus môže ľahšie podľahnúť aj nenáročným 
infekciám. Vplyvom starnutia celého organizmu dochádza aj k starnutiu imunitného 
systému a nedostatok vitamínu C sa ešte zosilňuje. 

Vitamín D3 
má pozitívny vplyv na funkciu obrannej proti-infekčnej bariéry v koži, slizniciach, 
črevách a pľúcach. Aktivuje vrodenú imunitu, ktorá nám umožňuje brániť sa proti in-
fekciám už od narodenia. Vitamín D pomáha aktivovať biele krvinky - takzvané zabi-
jácke NK-bunky, ktorých hlavnou úlohou je obrana proti vírusovým, parazitárnym a 
bakteriálnym infekciám. Na aktiváciu imunitných procesov v ľudskom tele je potreb-
ná  hladina vitamínu D 100-125 nmol/l. Viac ako 60 % našej populácie všetkých ve-
kových skupín však trpí jeho nedostatkom. Ľudia s nízkou hladinou vitamínu D v krvi 
majú znížený počet buniek imunitného systému a bývajú častejšie chorí a unavení.

Zinok 
Najdôležitejšou zložkou imunitného systému, ktorý sa podieľa na likvidácii patogé-
nov sú biele krvinky (B- a T-lymfocyty, NK-bunky, makrofágy). Ich tvorbu a dozrievanie 
pozitívne ovplyvňuje dostatočná hladina zinku. Navyše dokáže chrániť naše vlastné 
bunky pred poškodením patogénmi počas infekcie. Zinok sa podieľa na budovaní, po-
silňovaní a správnom fungovaní imunitného systému, vďaka čomu dokáže byť odpo-
veď imunitného systému silná a rýchla.

Posilnite všetky úrovne imunity


