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Cosmoterra - Produkty pro imunitní systém 

Režim imunitního systému je rozhodujícím způso-
bem ovlivňován kůží, sliznicemi, plícemi, střevem, 
ledvinami, psychikou a nervovým systémem. Již 
malý nedostatek živin může mít negativní dopad na 
vyváženost imunitního systému. Do jeho funkce se 
mimo jiné zapojují molekuly bílkovin, které jsou 
přítomny v celém organismu a které musí dokázat 
rychle rozlišovat mezi „dobrým a zlým“. V promyš-
lené receptuře přípravku jsou obsaženy bioflavonoi-
dy, cenné rostlinné látky přítomné v černém bezu  
a citrusech. Houba reishi je v lidovém léčitelství 
známa jako modulátor imunity. Látky, které obsahu-
je, betaglukany, mají mít příznivé účinky jak na 
střevo (coby sídlo imunitního systému), tak na celý 
organismus. 

Nápoj v prášku a kapsle BODY BASIC IMMUN  

podporují 

normální funkci imunitního systému  

Úkolem našeho imunitního systému je chránit náš 
organismus před potenciálně škodlivými struktura-
mi. Tuto funkci plní náš imunitní systém velice 
komplexním způsobem a ve velice jemně vyladě-
ných zpětnovazebních obvodech.  

Pro schopnost imunitní odpovědi a reakce našeho 
ochranného systému je přitom zvláště důležité, aby  
v organismu byly přítomny regulující mikroelemen-
ty (vitaminy, stopové prvky). Normální funkci imu-
nitního systému podporují vitaminy řady A (beta 
karoten), C, D3, B6, folát a vitamin B12 i stopové 
prvky železo, měď, selen a zinek. 

normální dělení a specializaci buněk  

To, zda a jak reaktivní je náš imunitní systém, závisí 
mimo jiné na jeho podílu specializovaných buněk. 
Zatímco některé části imunitního systému jsou více 
odpovědné za nespecifické (hrubé) úkoly, jiné části 
imunitního systému provádějí velmi složité speciální 
úkoly. Kvalita těchto zvláštních úkolů závisí do 
značné míry na rychlosti dělení a specializaci našich 
imunitních buněk. Železo, hořčík, zinek, vitamin D3, 
kyselina listová a vitamin B12 přispívají k dělení 
buněk, zatímco vitamin A (beta karoten) a vápník  
k buněčné specializaci. 

normální syntézu bílkovin 

Imunitní systém našeho těla se skládá z bílkovin-
ných stavebních bloků, které musí být dostatečně 
dostupné všude v organismu. Hořčík, zinek a kyseli-
na listová přispívají k normální syntéze aminokyse-
lin. 

BODY BASIC IMMUN  

Nápoj v prášku / kapsle pro krytí základních 
potřeb imunitního systému 

Doplněk stravy obsahující betaglukany  
z houby reishi, černý bez a imunologické 
stopové prvky jako vitaminy A, C, E 

Nápoj v prášku 

Obj. číslo:  100131 

Obsah: 360 g prášku, 30 denních dávek 

Kapsle 

Obj. číslo:  100132 

Obsah: 120 kpslí, 30 denních dávek 

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti 
od 12 let:  

Prášek: Denně užívejte jednu zarovnanou odměr-
ku (cca 12 g) přípravku rozpuštěného v tekutině. 

Kapsle: Užívejte 2 x denně po 2 kapslích před 
jídlem a vždy zapijte dostatečným množstvím 
tekutiny. 

Vhodné pro děti od 12 let, těhotné a kojící ženy 
i diabetiky. 

Současné užívání antikoagulačních prostředků 
(typu kumarinu) je možné pouze po dohodě  
s ošetřujícím lékařem. 
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Cosmoterra - Produkty pro imunitní systém 

Denní dávka (cca 12 g prášku) obsahuje:  % DDD 

Draslík  500 mg 25* 

Hořčík 187,5 mg 50 

Vitamin C 160 mg 200 

Vápník  120,55 mg 15 

Extrakt z houby reishi 66,7 mg * 

   z toho  ß-glukany  20 mg * 

Citrusové bioflavonoidy 50 mg * 

Extrakt z bobulí černého bezu 50 mg * 

   z toho antokyany 5 mg * 

L-karnitin 50 mg * 

Taurin 50 mg * 

Cholin 35 mg * 

Kyselina alfa-lipoová 25 mg * 

Vitamin E 24 mg 200 

Sodík 21 mg * 

Niacin (B3)  16 mg 100 

Koenzym Q10 15 mg * 

Beta karoten 9,6 mg * 

Železo 7 mg 50 

Kyselina pantothenová (B5) 6 mg 100 

Zinek 5 mg 50 

Vitamin B2 1,4 mg 100 

Vitamin B6 1,4 mg 100 

Vitamin B1 1,12 mg 100 

Mangan 1 mg 50 

Měď 0,25 mg 25 

Kyselina listová (B9) 200 µg 100 

Biotin (B7) 50 µg 100 

Vitamin K1 37,5 µg 50 

Vitamin K2 37,5 µg 50 

Jód 37,5 µg 25 

Selen 27,5 µg 50 

Molybden 25 µg 50 

Chrom 20 µg 50 

Vitamin D3  5 µg 100 

Vitamin B12 (Kobalamin) 2,5 µg 100 

Neobsahuje lepek ani laktózu.  

1 denní dávka obsahuje 0,055 BE 

Denní dávka (4 kapsle) obsahuje:  % DDD 

Draslík  300 mg 15 

Vitamin C 160 mg 200 

Extrakt z houby reishi 66,7 mg * 

   z toho  ß-glukany  20 mg * 

Hořčík 56,25 mg 15 

Cholin 50 mg * 

Citrusové bioflavonoidy 50 mg * 

Extrakt z bobulí černého bezu 50 mg * 

   z toho antokyany 5 mg * 

L-karnitin 50 mg * 

Taurin 50 mg * 

Kyselina alfa-lipoová 25 mg * 

Vitamin E 24 mg 200 

Sodík 21 mg * 

Koenzym Q10 20 mg * 

Niacin (B3)  16 mg 100 

Beta karoten 9,6 mg * 

Železo 7 mg 50 

Kyselina pantothenová (B5) 6 mg 100 

Zinek 5 mg 50 

Vitamin B2 1,4 mg 100 

Vitamin B6 1,4 mg 100 

Vitamin B1 1,1 mg 100 

Mangan 1 mg 50 

Měď 0,25 mg 25 

Kyselina listová (B9) 200 µg 100 

Biotin (B7) 50 µg 100 

Vitamin K1 37,5 µg 50 

Vitamin K2 37,5 µg 50 

Jód 37,5 µg 25 

Selen 27,5 µg 50 

Molybden 25 µg 50 

Chrom 20 µg 50 

Vitamin D3  5 µg 100 

Vitamin B12 (Kobalamin) 2,5 µg 100 

Neobsahuje lepek ani laktózu.  

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena 

Pek
ny

Zivo
t.c

z




