
محلول خوراکی 15 میلی لیتری
کپسولهای 30 عددی

مکمل غذائی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن

ایـمـونـیـل فـلـور



هنگام  هوايي  و  آب  تغييرات  و  محيطي  استرس هاي 
تغييرات فصلي، بدن را تحت تأثير قرار مي دهد و سبب 
بروز  امكان  مواقع  اين  در  مي شود.  آن  شدن  ضعيف 
بيشتر  گلو درد، سرماخوردگي و سرفه  نظير  بيماريهايي 

شايع مي شود.
كند،  مبارزه  نامبرده  عوامل  با  بتواند  بدن  اينكه  براي 
حاوي  كه  محصوالتي  و  گياهي  محصوالت  از  استفاده 

آنزيمهاي شير مي باشد توصيه شده است. 
شركت ESI  محصوالت Immunilflor را معرفي كرده است 
كه مي توانند عملكرد سيستم ايمني بدن را تقويت كنند.

زير  مؤثره  مواد  داراي   ImmunilFlor محصوالت 
مي باشند:

 
آمريكا  كشور  بومي  گياه  اين   :)Echinacea( اكيناسه 
آنها  نزد  آن  درماني  خواص  كه  مدتهاست  و  مي باشد 
آن  مصرف  نيز  اروپا  در  است.امروزه  شده  شناخته 
متداول شده است. گياه اكيناسه داراي 3 ماده مؤثره به 
نامهاي پلـي فنلها،اسيد سيكوريك و اكيناكوزيد مي باشد.

اگر اين 3 تركيب با هم در تعادل باشند، سيستم ايمني 
محيطي  عوامل  برابر  در  بدن  و  مي شود  تقويت  بدن 

خارجي بهتر مي تواند مقابله كند.

مکانیسم  افزایش  نیز سبب  گیاه  این   :)Uncaria( اونکاریا 
دفاعي بدن مي شود. 

داشتن  نگه  متعادل  سبب  عنصر  این   :)Zinc( روي 
فیزیولوژیك بدن مي شود. 

ویتامین ث )Vitamin C(: ویتامین ث در تولید آنتي بادي 
در بدن نقش مهمي دارد و بدین وسیله سیستم ایمني بدن 

را تقویت مي کند. 

در   :)Tindalyzed Enzyme( شده  تاندالیز  آنزیم هاي 
تثبیت  حرارت  بوسیله  آنزیمها   ،Tindallization فرآیند 
مي شوند و محصول حاصل از این فرآیند از پایداري باالیي 

برخوردار مي شود. 
عملکرد  به  بدن  دفاعي  مکانیسم  از  درصد   70 از  بیش 

روده ها مربوط مي شود. 
 L.Casei,L.Acidophilius,L.Plantarum S.Thermophilus
آنزیمهاي فعالي هستند که مسئول تحریك سیستم دفاعي 

بدن بوده و جایگاه آنها در روده ها مي باشد.
مورد  نفر   50 روي  بر   ImmunilFlor محصوالت  بخشي  اثر 

ارزیابي قرار گرفته است. 
یك  هر  براي  انجامید،   طول  به  ماه   6 که  مطالعه،  این  در 
از این 50 بیمار روزی 2عدد  کپسول Immunilflor، تجویز 

بیماران  این  از  نفر   40 مدت  این  گذشت  از  بعد  شد. 
نفر )14%( داراي عالیم  مریض نشدند، 7  )80%( اصالً 
آنفلوانزا خفیف تا نیمه خفیف بودند و 3 نفر )6%( هم به 

دلیل مسایل شخصي گروه را ترك کردند. 
 ImmunilFlor محصوالت  مصرف  نهایي:  نتیجه 
مي سازد.  مقاوم  عفونتها،  انواع  برابر  در  را  بدن 
علیه  بر  را  بدن  محصوالت  این  مرتب  مصرف 
که  معني  این  به  مي کند.  تحریك  محیطي  التهابات 
تحریك  فاگوسیتوزها  علیه  بر  ها  نوتروفیل   فعالیت 
مي شود و آنتي بادي ها را تولید مي کند.باالخص سوشهاي 
 L. Casei, L. Acidophilius, L.Plantarum,باکتري هاي
را  بدن  دفاعي  سیستم  هستند،  قادر   S.Thermophilus

تحریك کنند.
محصوالت ImmunilFlor به دو شکل دارویي در بازار 

موجود مي باشد:

Mini Drink محلول هاي خوراکی

دستور مصرف: 
یك  روزانه  آید،  دست  به  مطلوب  نتیجه  اینکه  براي 
عدد   12 بندي  بسته  هر  در  شود.  میل   minidrink

minidrink )بطری های 15 میلی لیتری( موجود است.

12

12

30
MINI DRINK & CAPSULES

MINI DRINK - PROTECTION FORMULA

CAPSULE در بسته بندی 30 عددی

دستور مصرف Capsule کپسول: 
یك  روزانه  آید،  دست  به  مطلوب  نتیجه  اینکه  براي 
کپسول میل شود. در هر بسته بندي 30 عدد کپسول 

موجود است. 

Echinacea Uncaria Zinc Vitamin C Tindalyzed Enzyme

محلول خوراکی و کپسول ایمونیل فلور 


