
IMMUNITY BOOM
Přirozená podpora imunity!



Proč Immunity Boom?

“SILNÝ POSILOVAČ IMUNITY” a metabolismu těla obsahující 100% přírodní, dvojitý extrakt 

z léčivých hub, kořen MACA a veganská probiotika. Imunity Boom přispívá k normální funkci 

imunitního systému a snížení toxické zátěže. Všechny ingredience jsou vyráběny v maximální možné 

dostupné přirozené biologické formě, aby se tyto účinné látky co nejlépe vstřebaly do organismu.

Doplněk stravy IMMUNITY BOOM přispívá k: 

Normální činnosti imunitního systému

Snížení toxické zátěže

Hojivým procesům těla 

Normálnímu metabolismu 

IMMUNITY BOOM obsahuje výtažek z 
MACA

MACA je kořenová zelenina známá jako "peruánský ženšen" 

rostoucí na horských plošinách v peruánských Andách 

v nadmořské výšce nad 4000m. Je bohatý na fytosteroly, 

které snižují absorbci cholesterolu ze střev do krve. 

Přispívá ke zvýšení odolnosti a vytrvalosti. Má příznivý vliv 

na libido a přispívá k léčbě impotence a stimulaci plodnosti 

u obou pohlaví. Přispívá k normální činnosti imunitního systému 

a nadledvin, ke zvýšení okysličení krve a funkci neurotransmierů, 

ke snížení pocitů únavy a vyčerpání a k regulaci a podpoře hormonálního 

systému. Má příznivý vliv na paměť.



Americký úřad pro kontrolu léčiv (FDA) roku 1997 odsouhlasil, že denní dávka 3 g 

tohoto betaglukanu snižuje hladinu nasycených tuků v krvi, a tím eliminuje riziko 

kardiovaskulárních nemocí.

Betaglukany mají široké využití. Přispívají k normální činnosti imunitního systému v 

období zvýšené fyzické a psychické zátěže, ke zvýšení pocitů energie a ke zmírnění 

projevů stárnutí. Příznivý vliv na organismus mají betaglukany také během ozařování 

a chemoterapie. Jsou intravenózně podávány po operacích, aby se zabránilo infekci. 

Přispívají ke snížení vysokého cholesterol. Vhodné jsou take jako podpora během 

některých onemocnění jakými je např. diabetes, rakovina, HIV/AIDS, nachlazení, 

chřipka, alergie, astma, ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, revmatoidní artritida, 

dermatitida, ekzém, rány a popáleninách. 

IMMUNITY BOOM obsahuje 
TRITERPENY

V medicinálních houbách, např. reishi bylo izolováno  více než 140 triterpenů. 

Triterpeny (triterpenoidy) jsou známé svými protizánětlivými, antimikrobiálními, 

antivirovými, antibakteriálními, radioprotektivními, protirakovinnými 

a protinádorovými účinky (po redukci rakoviny a  nádorů)! Společně 

s betaglukany tak přispívají k podpoře imunitního systému. 

Kromě toho přispívají také ke zdraví jater, normální činnosti 

trávicí a oběhové soustavy, k normálnímu krevnímu tlaku, 

k  normálním mozkovým funkcím, ke kvalitnímu spánku 

a soustředění. 

Betaglukany jsou přírodní látky, polysacharidy, které se objevují v buněčných stěnách, mořských 

řasách, houbách (shiitake,  reishi, coriolus) nebo kvasinkách. Betaglukan je látka, kterou mnozí 

odborníci považují za nejúčinnější podporu v posilování imunitního systému. S betaglukanem bylo 

uskutečněno rekordních více než 10 000 vědeckých studií, což s žádným "posilovačem" imunity 

(imunomodulátorem) nebylo zdaleka provedeno.

IMMUNITY BOOM obsahuje 
BETAGLUKANY



Probiotika jsou zdraví prospěšné formy bakterií příznivě ovlivňující zdraví člověka zlepšením 

rovnováhy jeho střevní mikroflóry (mikrobiomu). V lidském těle žije cca 500 druhů bakterií, které 

jsou-li v rovnováze, tělo funguje tak, jak má. Pokud se rovnováha bakterií přehoupne ve prospěch 

škodlivých bakterií (např. užíváním léků, změnou stravy, rozvojem infekcí a zánětů, stresem, přemírou 

alkoholu, ozařováním), dochází ke zdravotním obtížím.  

Prebiotika tvoří potravu pro bakterie, zajišťují vhodné podmínky pro růst, množení a zakládání nových 

kolonií. Pozitivní účinky má inulín a pektiny, rozpustná vláknina, kterou tělo nedokáže strávit. Nachází se 

hlavně v ovoci a zelenině. 

IMMUNITY BOOM obsahuje 
PROBIOTIKA a PREBIOTIKA



IMMUNITY BOOM obsahuje:

Dvojité extrakty z léčivých hub
které obsahují: Betaglukany 1,3 a 1,6; 
kyselinu grifolinovou, Triterpeny, 
krystalické aminokyseliny a prášek z 
hnědého kořenu MACA

*** 1000mg obsahuje 12 miliard CFU
Bifidobacterium longum, 
Streptococcus thermophilus,
Various species Lactobacillus 
(acidophilus, bulgaricus,
rhamnosus, fermenti, helveticus, 
paracasei)

Veganská probiotika

Množství v dávce

}
1700 mg

300 mg

Dávkování: 2 tablety denně s jídlem*** Probiotika v čase výroby


