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» SNÍŽENÁ OBRANYSCHOPNOST, PORUCHY IMUNITY
» AKUTNÍ, CHRONICKÉ A OPAKOVANÉ INFEKCE
» NEMOCI TRÁVICÍHO A RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU
» ALERGIE, KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ
» PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB
» ÚNAVA, VYČERPÁNÍ, REKONVALESCENCE

Energetické působení Imunosanu podle principů TČM

Imunosan harmonizuje především energetickou dráhu sleziny, tlustého střeva, plic, ledvin, močového měchýře, jater, žlučníku, 
osrdečníku a tří zářičů.

Imunosan je bioinformační přípravek obsahující kombinaci účinných přírodních látek pro podporu

celkové (nespecifické i specifické) obranyschopnosti organismu.

Uplatňuje se u poruch imunity, infekčních chorob, onemocnění dýchacího a trávicího systému i v prevenci civilizačních 
onemocnění. Odstraňuje únavu, posiluje organismus. 

Bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídící impulzy podkorových center mozku, regulujících vegetativní nervovou soustavu 
a činnost vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k vyrušení negativních informací a vyvolání zpětného regeneračního procesu.

Účinky Imunosanu

Kombinace přírodních extraktů v Imunosanu působí pozitivně na široké spektrum civilizačních chorob, včetně jejich prevence. Zvyšuje 
odolnost organismu proti infekčním nemocem, zlepšuje reaktivitu imunitního systému při onemocnění a urychluje rekonvalescenci. 
Velmi výhodné je jeho užívání u chronických onemocnění a opakujících se infekcí. Protizánětlivé účinky Imunosanu působí na 
organismus jako celek – mimořádně využitelný je u zánětlivých onemocnění respiračního a gastrointestinálního traktu. Působením na 
párové orgány plíce – tlusté střevo má velmi dobrý vliv i na kožní choroby, dále pak při zánětlivém onemocnění sleziny, slinivky, jater 
a ledvin.
Imunosan má nespornou výhodu v tom, že podporuje vlastní obranyschopnost a mobilizaci přirozených zbraní imunitního systému. 
Při nemoci tedy vede k jakémusi „vycvičení“ imunity a ke zvýšení odolnosti proti opakované infekci. Tento efekt podporuje schopnost 
řady obsažených extraktů stimulovat produkci T lymfocytů – imunitních buněk s paměťovým efektem.
Při zatížení organismu chemickými látkami (špatná životospráva, kouření, drogy, pobyt ve znečištěném prostředí, manipulace 
s toxickými a radioaktivními látkami, užívání velkého množství chemických léků, antibiotik, …) Imunosan působí proti poškozování 
buněk těla, podporuje funkci jater a odbourávání toxických látek.
Imunosan zlepšuje psychickou i fyzickou kondici, odolnost při stresové zátěži a efektivně pomáhá odstraňovat únavu. 
Dodává potřebnou životní energii a zpomaluje stárnutí organismu.

Tento výrobek je schválen jako doplněk stravy. Není lékem, nelze jej za předepsané léky zaměňovat ani nemá schválené léčivé účinky.



Složení Imunosanu

Kozinec blanitý: Posiluje imunitu, ochraňuje srdce a cévy, urychluje hojení, čistí játra a ledviny, dodává životní energii a odstraňuje únavu.
Lesklokorka lesklá: Posiluje imunitu, detoxikuje a obnovuje jaterní buňky, působí proti zánětům a alergiím, ochraňuje srdce a cévy, 
působí proti stárnutí.
Atraktylis velkoúborný: Posiluje činnost sleziny a žaludku, zvyšuje energii organismu, působí proti otokům a zadržování vody 
v organismu, zabraňuje nadměrnému pocení.
Eleuterokok ostnitý: Tonizuje organismus a zvyšuje jeho kondici (silný adaptogen), stimuluje činnost pohlavních žláz, ochraňuje srdce 
a cévy, odstraňuje únavu a zlepšuje psychickou kondici.
Ptačí zob obecný: Má protizánětlivé a dezinfekční účinky, působí proti volným radikálům, posiluje činnost žaludku.
Jetel luční: Odstraňuje toxické látky z těla, ochraňuje srdce a cévy, upravuje hladinu ženských hormonů.
Žampion mandlový: Výrazně posiluje imunitu, předchází civilizačním onemocněním, snižuje projevy alergie, ochraňuje játra, srdce a cévy.
Zelený čaj: Má antioxidační účinky, posiluje imunitu, chrání srdce a cévy, zlepšuje trávení a odstraňuje únavu.
Pazvonek chloupkatý: Podporuje imunitu a vitalitu, zlepšuje odolnost proti stresu, odstraňuje únavu, působí proti nespavosti 
a zlepšuje chuť k jídlu.

Upozornění

Výrobek není určen dětem do 3 let, těhotným a kojícím ženám, ani osobám přecitlivělým na sójové produkty. Doplňky stravy nejsou 
určeny k používání jako náhrada pestré stravy.

Způsob skladování

Uchovávejte v suchu, mimo dosah slunečního záření, při teplotě 10-25 °C. Chraňte před mrazem. Ukládejte mimo dosah dětí!

Použití Imunosanu

»  snížená obranyschopnost organismu, poruchy imunity
»  akutní i chronická zánětlivá onemocnění (viry, bakterie), 

opakované infekce
»  choroby respiračního a trávicího systému
»  záněty a další onemocnění střev, nadýmání, opakované užívání 

antibiotik – podpora přirozené mikroflóry tlustého střeva
»  účinky chemických látek a záření (včetně protinádorové 

terapie), dlouhodobé užívání léků – posílení činnosti jater 
a ledvin

»  jaterní onemocnění – žloutenka a mononukleóza
»  alergie, alergické kožní projevy, astma

»  ekzémy, vyrážky, lupénka
»  hojení, regenerace a rekonvalescence po nemoci nebo 

chirurgické léčbě
»  zvýšená hladina cukru v krvi
»  zvýšená hladina cholesterolu a tuků – riziko kardiovaskulárních 

chorob (aterosklerózy, infarktu myokardu, mozkové mrtvice)
»  vysoký krevní tlak
»  ztráta kondice, nedostatek energie, celková slabost, fyzická či 

psychická vyčerpanost, vystavení stresu a nadměrné zátěži
»  oslabené libido, poruchy plodnosti

Doporučené dávkování

1 kapsle 2-3× denně, nejlépe po jídle.
Po třech týdnech užívání doporučujeme jeden týden pauzu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
Během užívání přípravku je třeba zvýšit příjem tekutin.

Váš poradce: Další stravní doplňky:

www.energy.cz


