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Immunity + stem 60 cps
HERBAGETICA

Stimulează apărarea imunologică naturală,
fortifică imunitatea, stimulează regenerarea
celulară a organismului

Descriere

Immunity+ STEM livrează cu fiecare capsulă o formulă unică din 7 extracte naturale dedicate
fortificării sistemului imunitar. Formula Immunity+ STEM asociază Alga AFA cu extractele de
Ganoderma, Ginseng, Astragalus, Gheara-mâței, Chlorella și Spirulină pentru a crea o bază
puternică a sistemului imunitar și pentru a stimula apărarea imunologică naturală a acestuia.
Immunity+ STEM se recomandă în caz de deficiențe imunitare, preventiv pentru apărarea
organismului în sezonul rece sau pentru a-l susține pe durata convalescenței
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Contribuie la:
• stimularea producţiei de Celule Stem adulte
-   pigmenţii albaştri şi verzi din compoziţie stimulează producţia de Celule Stem din măduva
spinării, iar polizaharidele stimulează migrarea lor acolo unde este nevoie pentru regenerarea
organismului
• funcţionarea normală a sistemului imunitar
-   stimulează producerea de interferon
-   stimulează acţiunea celulelor imunitare (celulele T, NK, macrofage) împotriva celulelor
infectate de viruşi
-   stimulează producerea de anticorpi
-   reduce acţiunea infecţiilor virale şi bacteriene
-   reduce severitatea simptomelor de răceală şi gripă
• protejarea organismului împotriva stresului fizic, psihic şi oxidativ
• îmbunătăţirea funcţiei hepatice, protejând ficatul de acţiunea viruşilor,
medicamentelor toxice
• susținerea funcției de purificare a organismului
• vitalitatea și activitatea organismului
• eliminarea metalelor grele din organism
• detoxifierea corpului
• susținerea capacităților mentale și fizice în caz de slăbiciune, epuizare și oboseală
• o mai mare energie mentală și fizică
• funcționarea vezicii biliare ale ficatului și rinichilor
• susținerea metabolismului și sistemului digestiv
• activitatea adaptogenică (adaptarea la stres)
• Efect antioxidant și anti-îmbătrânire
Extractul de Ginseng Siberian este un tonic imunitar, oferind organismului suportul necesar
pentru a lupta cu stările de răceală şi gripă. Este considerat a fi adaptogen, deoarece întăreşte
organismul şi creşte rezistenţa acestuia faţă de factorii de stres.
Extractul de Ganoderma sporeşte capacitatea organismului de a lupta cu infecţiile. Este o sursă
importantă de antioxidanţi, susţinând capacitatea de vindecare a organismului şi întărirea
sistemului imunitar. În urma unor studii, s-a constatat că această ciupercă medicinală creşte
semnificativ numărul celulelor T, care au un rol central în imunitate.
Alga AFA este o algă verde-albastră unică, cunoscută pentru ca este cel mai puternic regenerator
natural de celule STEM. Îmbunătățirea sistemului imunitar este, fără îndoială, domeniul unde
stimulatorii de Celule STEM din Alga AFA își dovedesc cel mai clar eficiența. Alga AFA stimulează
producerea de interferon, stimulează acținea celulelor imunitare (T, NK, macrofage) împotriva
celulelor infectate de virusuri sau bacterii. Stimulează producția de anticorpi, reduce acțiunile
infecțiilor virale și bacteriene și severitatea simptomelor de răceală și gripă. 

Adjuvant în:

afecţiuni auto-imune (scleroză diseminată, artrită reumatoidă, sclerodermie), colagenoze

viroze, alergie respiratorie, cutanată, digestivă
lupus
eforturi intelectuale și fizice de lungă durată, sindrom de oboseală cronică
gripa
convalescenţă, imunitate slăbită
infecţii cronice 
infecţii acute
racealacolagenoza
hepatită virală
infectii intestinale
psoriazis

https://herbagetica.ro/tratament-lupus.html
http://herbagetica.ro/tratament-gripa.html
https://herbagetica.ro/tratament-raceala.html
http://herbagetica.ro/tratament-colagenoza.html
http://herbagetica.ro/tratament-infectii-intestinale.html
http://herbagetica.ro/psoriazis.html


Extractul de Astragalus  este folosit de sute de ani în medicina tradițională Chineză datorită
multiplelor  efecte  benefice  pe  care  le  are  asupra  unui  organism  afectat  de  boală.  Combate
oboseala,  alergiile,  inclusiv  răceala  sau  gripa.  Studiile  clinice  demonstrează  că  Astragalus
contribuie  la  eliminarea  bacteriilor  și  a  virusurilor  prin  a  stimula  sistemul  imunitar  să  lupte
împotriva acestora. 
Extractul de Gheara-mâţei  îmbunătăţeşte sistemul imunitar, protejând organismul de agenţii
patogeni. În plus poate fi folosit ca adjuvant în terapiile antitumorale datorită capacităţilor sale de
susţinere a diviziunii celulare sănătoase. 
Spirulina şi Chlorella sunt bogate în vitamine, minerale, antioxidanţi şi sunt un tonic excelent
pentru  organism.  Testele  făcute  au  demonstrat  că  administrarea  acestor  alge  stimulează
producerea de anticorpi şi imunitatea.

Produs  notificat  de  Institutul  National  de  Cercetare-  Dezvoltare  pentru  Bioresurse
Alimentare- IBA, Notificare nr. 13259/24.04.2019.

Compoziție per 1 capsulă:

Extract standardizat din Ginseng-siberian  (Eleutheroccocus senticosus) cu
0,8% Eleutherozide                                   80 mg  

extract standardizat 10:1 din Ganoderma (Ganoderma lucidum) cu 20%
Polizaharide                                80mg  

Alga AFA (Aphanizomenon flos-aquae)                                             60 mg  
Chlorella  (Chlorella pyrenoidosa)standardizată cu 50% Proteine                              
          40 mg  

extract 4:1 din Astragalus (Astragalus membranaceus)                         40 mg  
extract 4:1 din Gheara-mâței  (Uncaria tomentosa)               30 mg  
Spirulină  (Spirulina maxima/Spirulina plantesis) standardizată cu 60% proteine      
          20 mg 

 

Administrare

Administrare adulți                                  1 capsulă             de 3 ori pe zi        

 

Administrare copii                       
      1 capsulă           de 2 ori pe zi                         

 


