
ФЛУДРЕКС® ИМУНО БУСТЕР, капсули 20 броя
FLUDREX® IMMUNO BOOSTER, capsules x 20

Хранителна добавка

Какво представлява FLUDREX® IMMUNO BOOSTER?

FLUDREX ® IMMUNO BOOSTER е иновативен продукт в растителни капсули, създаден в 
подкрепа на имунната система. 

FLUDREX® IMMUNO BOOSTER е мощен имуномодулатор със силни антиоксидантни 
свойства, който подпомага функциите на имунната и дихателната система, притежава 
общоукрепващо и тонизиращо действие.

Съставът на продукта комбинира стандартизирани растителни екстракти с витамин С и 
минералът цинк, отлично съчетани за постигането на оптимален ефект:

Ехинацея пурпурея – екстрактът от ехинацея действа имуномодулиращо като 
стимулира производството на бели кръвни клетки в организма и повишава об-
разуването на Т-лимфоцити, насочени към борбата с инфекциите. Съдържа по-
лезните за организма фенолни съединения, флавоноиди, полизахариди, инулин, 
бетанин и фитостероли;

Черен бъз - екстрактът е богат на антиоксиданти (антоцианини, флавоноиди и 
витамин С), които спомагат за унищожаването на свободните радикали в орга-
низма.  Стимулира освобождаването на определени цитокини от клетките, което 
подпомага повишаването на ефективността на имунната система. Действа благо-
приятно и подобрява качеството на съня;

Цинк – основен минерал, който допринася за поддържането на здрава имунна 
система като защитава клетките от оксидативен стрес;

Витамин С – има широк спектър от метаболитни функции и съществено 
повишава клетъчния имунитет. Спомага за защита от оксидативни свободни 
радикали.  Поддържа някои от най-важните клетки за имунната система - 
естествени клетки убийци (NK), които елиминират вирусните инфекции. Витамин 
С допринася за поддържането на нормалната функция на имунната система и за 
намаляването на чувството на отпадналост и умора.

Какво съдържа FLUDREX® IMMUNO BOOSTER?

Една растителна капсула съдържа: 

Съставки В 1 капсула В препоръчителна доза за 
дневен прием (2 капсули)

Ехинацея пурпурея сух екстракт от 
корен (Echinacea purpurea (L.) Moench), 
стандартизиран за съдържание на общо 
феноли – не по-малко от 4.0 %

140 mg 280  mg

Черен бъз (Sambucus nigra L .) сух екстракт 
(дехидратиран силно концентриран сок от 
плодове)

120 mg 240 mg

Цинк (като цинков цитрат трихидрат) 5 mg 10 mg

Витамин С (аскорбинова киселина) 100 mg 200 mg 

Помощни вещества: магнезиев цитрат, антислепващи агенти – колоиден безводен 
силициев диоксид и магнезиев стеарат; състав на капсулата: хипромелоза, оцветител: 
титанов диоксид.
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FLUDREX® IMMUNO BOOSTER спомага за:
 Поддържане на функциите на имунната и дихателната система;
 Предпазване от настинка и грип;
 Насърчаване на естествените защитни механизми;

Какъв е препоръчителният дневен прием на FLUDREX® IMMUNO BOOSTER?
Препоръчва се да се приема два пъти по една капсула (екв. на 280 mg Ехинацея 
пурпурея, 240 mg Черен бъз, 10 mg Цинк, 200 mg Витамин С), в продължение на 10 дни.
Да не се превишава препоръчваната дневна доза. 
Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

Къде може да се намери FLUDREX® IMMUNO BOOSTER?
Отпуска се като хранителна добавка в аптеки и дрогерии в опаковки, съдържащи 20  
растителни капсули.

Как да поддържаме имунната система здрава?
Препоръчваме Ви:
Хранете се здравословно. 
Спортувайте редовно.
Опитайте се да сведете стреса до минимум. 
Отделяйте достатъчно време за сън.

Съхранение: На сухо място при температура под 25°С. Да се съхранява на място, 
недостъпно за малки деца.

Произведено от: ХИМАКС ФАРМА ЕООД, ул. Горица 8А, 1618 София, България
www.chemaxpharma.com


