
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego* 

Imubion to preparat zawierający składniki pomagające w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego*.

Olej z mikroalg Schizochytrium sp. stanowi bogate i bezpieczne źródło kwasu 
dokozaheksaenowego (DHA), który uzyskiwany jest w procesie ekstrakcji, bez użycia 
szkodliwych substancji chemicznych. Zarówno hodowla mikroalg, jak i proces pozyskiwania 
oleju, przeprowadzane są w ściśle kontrolowanych warunkach, co wyraźnie odróżnia je od 
tradycyjnie stosowanych olejów rybich. Surowiec poddawany jest regularnym badaniom pod 
kątem zawartości metali ciężkich, pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych i dioksyn, dzięki czemu charakteryzuje się wyjątkową jakością i czystością. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku najbardziej wrażliwych grup konsumentów. 
Ponadto wyróżnia go wysoka stabilność oraz odporność na działanie niekorzystnych czynników 
zewnętrznych.

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) należy do grupy niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (NNKT) omega-3, pełniących wielokierunkowe funkcje w organizmie człowieka, 
stanowi on m.in. budulec fosfolipidów błon komórek odpornościowych.

Olej z nasion czarnuszki siewnej pozyskiwany jest w specjalnym procesie ekstrakcji, który 
w pełni pozwala na zachowanie jego naturalnych właściwości odżywczych. Olej standaryzowany 
jest na zawartość tymochinonu – substancji, która wykazuje szerokie działanie w badaniach 
naukowych. Stanowi ponadto źródło kwasu linolowego (zaliczanego do NNKT) oraz kwasu 
oleinowego (należącego do rodziny omega-9).

Rutozyd zaliczany jest do flawonoidów – związków polifenolowych, występujących 
powszechnie u roślin, m.in. w warzywach i owocach. 

Witamina D, B6 i selen to niezbędne składniki odżywcze, które pomagają w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina D bierze ponadto udział w podziale 
komórek (w tym komórek odpornościowych), selen chroni je przed stresem oksydacyjnym, 
a witamina B6 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Składniki: 
Olej z mikroalg Schizochytrium sp. (jako źródło kwasu dokozaheksaenowego - DHA); składnik 
otoczki kapsułki: żelatyna; olej z nasion czarnuszki siewnej (standaryzowany na zawartość 5% 
tymochinonu); stabilizator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; rutozyd; selen (L-seleno-
metionina); emulgator: lecytyny (lecytyna słonecznikowa); witamina D (cholekalcyferol); witami-
na B6 (chlorowodorek pirydoksyny); barwniki (składniki otoczki kapsułki): tlenki i wodorotlenki 
żelaza, ryboflawiny.

* wspomaganie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego zachodzi dzięki obecności witaminy D, B6 i selenu



Ostrzeżenia: 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy pamiętać, że 
istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku wystąpienia objawów 
niepożądanych należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Nie 
stosować po upływie daty minimalnej trwałości.

Przechowywanie: 
Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i 
bezpośrednim działaniem słońca. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość opakowania: 30 kapsułek.

Masa netto: 28,2 g

Sposób użycia: 
1 kapsułka dziennie, najlepiej wraz z posiłkiem.

RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

1 kapsułka
472 mg
250 mg
100 mg
5 mg
60 mg
20 mg
25 mg
50 mcg (2000 j.m., 1000% RWS)
1,4 mg (100% RWS)
55 mcg (100% RWS)

Składniki w dziennej porcji preparatu
Olej z mikroalg Schizochytrium sp., w tym:
DHA (kwas dokozaheksaenowy)
Olej z nasion czarnuszki siewnej, w tym:
tymochinon
kwas linolowy
kwas oleinowy
Rutozyd
Witamina D
Witamina B6
Selen

Producent:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.

Produkt, jak i jego składniki nie zostały wyprodukowane metodą ekologiczną.

Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska
Wyprodukowano w UE


