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SC Nutrition - Produkty pro imunitní systém                             

OX-Y-GEN 

Nápoj v prášku pro normální imunitní systém  

Doplněk stravy s vitaminy (obsahuje 13 
základních vitaminů), stopovými prvky, 
minerály, cukry a sladidly  

Denní dávka (1 sáček po 15 g) obsahuje:  % DDD 

Vitamin C 240 mg 300 

Niacin (B3)  60 mg 375 

Vitamin E  36 mg 300 

Kyselina pantothenová (B5) 18 mg 300 

Beta karoten 15 mg * 

Sodík 13,8 mg * 

Zinek 10 mg 100 

Železo 8 mg 57 

Vitamin B2 (Riboflavin)  4,2 mg 300 

Vitamin B6 (Pyridoxol)  4,2 mg 300 

Vitamin B1 (Thiamin)  3,3 mg 300 

Mangan 2 mg 100 

Vitamin A 750 µg 94 

Měď 500 µg 50 

Kyselina listová (B9) 400 µg 200 

Biotin (B7)  230 µg 450 

Jód 150µg 100 

Molybden 60 µg 120 

Vitamin K 60 µg 80 

Selen 50 µg 91 

Chrom 30 µg 75 

Vitamin B12 (Kobalamin)  6 µg 240 

Vitamin D3 (Kalciferol)  5 µg 100 

Neobsahuje laktózu  

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena 

Nápoj v prášku OX-Y-GEN podporuje 

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. Pro schopnost imunitní 
odpovědi a reakce našeho ochranného systému je 
přitom zvláště důležité, aby v organismu byly pří-
tomny regulující mikroelementy (vitaminy a stopo-
vé prvky). Normální funkci imunitního systému 
podporují vitaminy řady A (z beta karotenu), C, D3, 
B6, a vitamin B12 i stopové prvky železo, měď, 
selen a zinek. 

specializaci buněk imunitního systému 

Zatímco některé buňky imunitního systému plní 
funkci obecné imunitní ochrany, jiné se specializují 
na ochranu před specifickými a organismu potenci-
álně škodlivými strukturami. Vitamin A (z beta 
karotenu) hraje významnou roli při specializaci 
buněk, zinek a vitamin B12 pak při dělení buněk. 

ochranu buněk imunitního systému před oxidač-
ním stresem 

Právě v rámci imunitní odpovědi dochází často  
k nadměrné tvorbě radikálů a peroxidů, které zatě-
žují organismus. V těchto situacích je důležité, aby 

Doporučené dávkování – pro dospělé a děti  
od 3 let: 

Užíváme 1x denně. Rozmícháme obsah sáčku (cca 
15g) ve 250 ml běžné pitné vody, dobře zamíchá-
me a vypijeme. 

Obj. číslo:  1150113 

Obsah: 30 sáčků po 15 g  

30 denních dávek 

byly tělesné ochranné systémy (antioxidanty) vzá-
jemně dobře sladěny. Měď, mangan, selen, zinek, 
ale i vitaminy C, E a B2 přispívají k ochraně buněk 
před oxidačním stresem. 
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