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ImmunoSan 
Defense: 
Een unieke padden-
stoelenmix met 
maar liefst 6 ver-
schillende soorten

2 à 4 capsules per dag

Inhoud: 30, 60 of 120 vegetarische capsules

Actieve ingrediënten per capsule: Cordyceps (Cordyceps sinensis) 
Full-Spectrum 150 mg*, Eikhaas/maitake (Grifola frondosa) Full-Spec-
trum 100 mg*, Shiitake (Lentinula edodes) Full-Spectrum 100 mg*, Oes-
terzwam (Pleurotus ostreatus) Full-Spectrum 100  mg*, Amandelpad-
denstoel/Agaricus blazei (Agaricus subrufescens) vruchtlichaam 80 mg 
gestandaardiseerd op ≥30% totale polysachariden en ≥15% 1,3-1,6 bè-
taglucanen, Gesteelde lakzwam (Ganoderma lucidum) Full-Spectrum 
80 mg*. *gestandaardiseerd op ≥50% totale polysachariden en ≥15% 
1,3-1,6 bètaglucanen

ImmunoSan
Zorg dat je immuunsysteem 

tegen een stoot kan°

NutriVit D3 Liquid
Vitamine D voor het hele gezin

Kinderen tot 1 jaar: max. 2 druppels per dag. 1-10 jaar: max. 

3 druppels per dag. Volwassenen: 10 druppels per dag.

NutriVit D3 liquid bevat natuurlijke cholecalciferol 
(vitamine D3) en is makkelijk te doseren per druppel.

Belangrijke vitaminen voor 
het immuunsysteem

NutriVit C Forte
100% natuurlijke vitamine C 

1 capsule per dag.

Vitamine C is goed voor:

IMMUUNSYSTEEM

NORMALE 
COLLAGEEN VORMING

VERMINDERING VAN 
VERMOEIDHEID

OXIDATIEVE STRESS

Vitamine D ondersteunt:

IMMUUNSYSTEEM

BOTTEN

SPIEREN

TANDEN

Deze producten zijn 
verkrijgbaar bij uw apotheek.



Zorg voor een optimale weerstand het hele jaar door! 

Luchtwegen* en immuunsysteem°

Immuun°- en luchtweg* ondersteunende 
plantaardige siroop voor het hele gezin die 
bovendien zeer aangenaam van smaak is.

*Ronde zonnedauw is goed voor 
de luchtwegen.

°Vitamine C ondersteunt een norma-
le werking van het immuunsysteem.

Dosering: 3-6 jaar: 

2 maal 5,0 ml per dag 

tussen de maaltijden, 

6-12 jaar: 2 maal 7,5 ml 

per dag tussen de maal-

tijden, volwassenen: 

3 maal 7,5 ml per dag  

tussen de maaltijden.

Immuunsysteem°

°Gesteelde lakzwam (reishi) ondersteunt 
het immuunsysteem en helpt de natuurlij-
ke weerstand te verhogen.

Waarom kiezen voor ImmunoSan Defense?
	 Synergie	tussen	maar	liefst	6 paddenstoelen	

van de hoogst mogelijke kwaliteit: cordyceps, 
maitake, shiitake, oesterzwam, amandelpad-
denstoel en gesteelde lakzwam. Arrow-right Elke padden-
stoel heeft zijn eigen typerende stoffen.

 Full-Spectrum  omvat de volledige levenscyclus 
Arrow-right Het ene paddenstoelextract is het andere niet: 

In elk stadium van zijn levenscyclus produceert 
een paddenstoel specifieke bioactieve be-
standdelen. Een Full-Spectrum combineert ze 
allemaal Arrow-right krachtige en ruime werkzaamheid.

 Gestandaardiseerd op β-1,3/1,6 glucanen.

 Cordyceps is gekweekt op 100% plantaardig ma-
teriaal (en niet op insecten) Arrow-right 5 maal	krachtiger 
dan de wilde cordyceps die op insecten groeit.

 De paddenstoelen uit ImmunoSan Defense wor-
den grondig getest op de afwezigheid van zwa-
re metalen, pesticiden of andere contaminanten.

Kan uw weerstand 
tegen een stoot? 
Uw weerstand het hele jaar door onder-
steunen met de kracht van de natuur.

Voelt u zich minder fit? Of eist het koude weer 
zijn tol en heeft u vaak last van vervelende 
winterkwaaltjes zoals een kriebel in de keel? 
Dan kan een verminderde weerstand aan de 
basis liggen. Om bacteriën en virussen te onder-
drukken of aan te pakken, kunt u op een natuurlijke 
manier uw weerstand verhogen.

voor het  
hele gezin !
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