ایـمـونـیـل فـلـور

مکمل غذائی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن
محلول خوراکی  15میلی لیتری
کپسولهای  30عددی

محلول خوراکی و کپسول ایمونیل فلور
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MINI DRINK & CAPSULES

MINI DRINK - PROTECTION FORMULA

استرس هاي محيطي و تغييرات آب و هوايي هنگام
تغييرات فصلي ،بدن را تحت تأثير قرار مي دهد و سبب
ضعيف شدن آن مي شود .در اين مواقع امكان بروز
بيماريهايي نظير گلو درد ،سرماخوردگي و سرفه بيشتر
شايع مي شود.
براي اينكه بدن بتواند با عوامل نامبرده مبارزه كند،
استفاده از محصوالت گياهي و محصوالتي كه حاوي
آنزيمهاي شير مي باشد توصيه شده است.
شركت  ESIمحصوالت  Immunilflorرا معرفي كرده است
كه مي توانند عملكرد سيستم ايمني بدن را تقويت كنند.

محصوالت  ImmunilFlorداراي مواد مؤثره زير
مي باشند:
اكيناسه ( :)Echinaceaاين گياه بومي كشور آمريكا
مي باشد و مدتهاست كه خواص درماني آن نزد آنها
شناخته شده است.امروزه در اروپا نيز مصرف آن
متداول شده است .گياه اكيناسه داراي  3ماده مؤثره به
نامهاي پلـي فنلها،اسيد سيكوريك و اكيناكوزيد مي باشد.
اگر اين  3تركيب با هم در تعادل باشند ،سيستم ايمني
بدن تقويت مي شود و بدن در برابر عوامل محيطي
خارجي بهتر مي تواند مقابله كند.

Tindalyzed Enzyme

اونكاريا ( :)Uncariaاين گياه نيز سبب افزايش مكانيسم
دفاعي بدن مي شود.
روي ( :)Zincاين عنصر سبب متعادل نگه داشتن
فيزيولوژيك بدن مي شود.
ويتامين ث ( :)Vitamin Cويتامين ث در توليد آنتي بادي
در بدن نقش مهمي دارد و بدين وسيله سيستم ايمني بدن
را تقويت مي كند.
آنزيم هاي تانداليز شده ( :)Tindalyzed Enzymeدر
فرآيند  ،Tindallizationآنزيمها بوسيله حرارت تثبيت
مي شوند و محصول حاصل از اين فرآيند از پايداري بااليي
برخوردار مي شود.
بيش از  70درصد از مكانيسم دفاعي بدن به عملكرد
روده ها مربوط مي شود.
S.Thermophilus

L.Casei,L.Acidophilius,L.Plantarum

آنزيمهاي فعالي هستند كه مسئول تحريك سيستم دفاعي
بدن بوده و جايگاه آنها در روده ها مي باشد.
اثر بخشي محصوالت  ImmunilFlorبر روي  50نفر مورد
ارزيابي قرار گرفته است.
در اين مطالعه ،كه  6ماه به طول انجاميد ،براي هر يك
از اين  50بيمار روزی 2عدد كپسول  ،Immunilflorتجويز

Vitamin C

Zinc

Uncaria

Echinacea

شد .بعد از گذشت اين مدت  40نفر از اين بيماران
( )%80اصال ً مريض نشدند 7 ،نفر ( )%14داراي عاليم
آنفلوانزا خفيف تا نيمه خفيف بودند و  3نفر ( )%6هم به
دليل مسايل شخصي گروه را ترك كردند.
نتيجه نهايي :مصرف محصوالت ImmunilFlor
بدن را در برابر انواع عفونتها ،مقاوم مي سازد.
مصرف مرتب اين محصوالت بدن را بر عليه
التهابات محيطي تحريك مي كند .به اين معني كه
فعاليت نوتروفيل ها بر عليه فاگوسيتوزها تحريك
مي شود و آنتي بادي ها را توليد مي كند.باالخص سوشهاي
باكتري هايL. Casei, L. Acidophilius, L.Plantarum,
 S.Thermophilusقادر هستند ،سيستم دفاعي بدن را
تحريك كنند.
محصوالت  ImmunilFlorبه دو شكل دارويي در بازار
موجود مي باشد:

 Mini Drink 1محلول هاي خوراکی
دستور مصرف:

براي اينكه نتيجه مطلوب به دست آيد ،روزانه يك
 minidrinkميل شود .در هر بسته بندي  12عدد
( minidrinkبطری های  15میلی لیتری) موجود است.

 CAPSULE 2در بسته بندی  30عددی
دستور مصرف  Capsuleكپسول:

براي اينكه نتيجه مطلوب به دست آيد ،روزانه يك
كپسول ميل شود .در هر بسته بندي  30عدد كپسول
موجود است.

