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✔ Rýmy a bolesti v krku? 

✔ Vleklé chřipky a nemoci z nachlazení? 

✔ Oslabení organismu? 

✔ Malá stimulace imunitního systému? 

✔ Častá únava a opakující se onemocnění? 

✔ Věkem oslabená imunita? 

✔ Nedostatečná vitalita? 

✔ Nízká míra vitálních schopností? 

 

ZÁKAZNICKÝ SERVIS: 

246 052 946, po-pá 9-16:30 

NOVAX, PO BOX 66, 120 00 Praha 2 
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Co je dobré vědět? 
Imunitní systém člověka je pĭirozeně nastaven tak, že dokáže rozpoznat škodlivé od neškodlivého, 
čímž chrání celý organismus pĭed exogenními i endogenními škodlivými látkami. Komunikace 
mezi jednotlivými buňkami imunitního systému probíhá prostĭednictvím tzv. signálních molekul.  
Pro lidské tělo je proto žádoucí, aby v pĭípadě nenadálé nemoci, mělo dostatečný pĭísun složek 
s vysokou schopností aktivovat imunitní systém bez následné provokace cytokinů (tuto schopnost 
mají napĭíklad beta-glukany). 

 

Prevence 
K vážnějšímu zamyšlení nad tím, zda má náš organismus dostatečně silnou imunitu dojdeme 
většinou až v momentě, kdy nás k tomu donutí zdravotní potíže, nebo náhlé virové onemocnění. 
Je však opravdu nutné čekat, až když nás postihne nějaké onemocnění? Včasným rozhodnutím 
dodržovat dlouhodobě a systematicky zdravou životosprávu a pravidelně podporovat svůj organismus 
kvalitními doplňky stravy, jsou účinným a hlavně velmi prospěšným ĭešením pro silnou imunitu. 

 

Vyživující složky 
Organismus lze posílit pĭirozeným způsobem. Účinné pĭírodní složky a vhodná skladba vitamínu 
může úspěšně posilovat celé tělo a optimalizovat funkci imunitního systému. Mezi takové složky 
patĭí napĭíklad TŘAPATKA NACHOVÁ, KVASNIČNÝ BETA-GLUKAN  a  celá  ĭada  vitamínů 
a minerálů … 

 
 

Je dobré vědět, že… 

Riboflavin (B2) 
✔ pĭispívá k normální funkci imunitního systému 

 

Vitamín B6 
✔ pĭispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a pĭispívá 

k normální syntéze cysteinu 
 

Vitamín B12 
✔ pĭispívá k normální funkci imunitního systému, po- 

dílí se na procesu dělení buněk, pĭispívá k normální 
činnosti nervové soustavy a psychické činnosti 

 

Vitamín C 
✔ pomáhá snižovat únavu a vyčerpání, pĭispívá k udr- 

žení normální funkce imunitního systému, zvyšuje 
vstĭebávání železa a pomáhá regeneraci redukované 
formy vitaminu E 

 

 
Vitamín D 
✔ podílí se na procesu dělení buněk a pĭispívá k nor- 

mální funkci imunitního systému, je potĭebný pro 
normální růst a vývin kostí u dětí 

 

Vitamin E 
✔ pĭispívá k ochraně buněk pĭed oxidativním stresem 

 

Zinek 
✔ podílí se na procesu dělení buněk a pĭispívá k nor- 

mální funkci imunitního systému 
 

Železo 
✔ pĭispívá k normální tvorbě červených krvinek a he- 

moglobinu, pĭispívá k normální funkci imunitního 
systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání 

 

AKTIVACE IMUNITY • VITALITA 

OBRANYSCHOPNOST 


