
Mantra
Imunitetui 
stiprinti

Specialiai sukurtas maistinių medžiagų derinys, kurio sudėtyje

 > Žalioji arbata
 > Spanguolės

 plius

 > Cinkas
 > Vitaminas C
 > Vitaminas D

Apsaugokite savo 
imuninę sistemą DABAR!

iš gamtos

iš gamtos



Jūs jausitės geriau su stipria apsauga!

Pastiprinkite savo imuninę sistemą su unikaliu maistinių medžiagų / 
augalų deriniu, kurio sudėtyje:
> Žaliosios arbatos ekstraktas 540 mg*
 su 95% polifenolio   513 mg*
 su katechinu 308 mg* 
 EGCG 154 mg*
> Spanguolių ekstraktas 15:1 600 mg*

Etanolis: vanduo (80:20), kuriame yra 36 mg*/PAC
> Vitaminas CVitaminas C (240 mg*),  (240 mg*), vitaminas Evitaminas E (30 mg*),  (30 mg*), cinkascinkas (21 mg*),  (21 mg*), 

beta-karotinasbeta-karotinas (3 mg*) ir  (3 mg*) ir vitaminas Dvitaminas D33 (21 µg*)  (21 µg*) (*paros dozė)

Imuninė sistema yra išbandoma šaltu ir šlapiu oru arba kitomis aplinkybėmis. 
Norint ilgam išlikti sveikiems, labai svarbu saugotis ir stiprinti imuninę 
sistemą. Taigi būtina vartoti specialiai sukurtą maistinių medžiagų derinį.
> Įrodyta, kad žalioji arbata turi stiprių savybių vartojant, stebint ir atliekant 

mokslinius tyrimus. Konkrečiai, įrodytas antioksidacinis ir priešuždegiminis 
žaliosios arbatos poveikis organizmui, todėl stiprėja ląstelių ir imuninės sis-
temos apsaugos funkcija.

> Spanguolės gali turėti didelį poveikį imuninei sistemai. Jos turtingos po-
lifenoliais ir kitais maistiniais elementais.

> Vitaminas C, vitaminas E, vitaminas D3 ir beta-karotinas palaiko 
antioksidacines savybes ir yra svarbūs normaliam imuninės sistemos vei-
kimui.

> Mikroelementai turi didelę įtaką imuninės sistemos priežiūrai. Cinkas 
daro didelį poveikį antioksidacinei ląstelių apsaugai ir normaliai šarmų-
rūgščių pusiausvyrai.

Kodėl turėtumėte vartoti Mantra imunitetui stiprinti papildus?
> Tai stiprus poveikis dėl unikalaus žaliosios arbatos ir spanguolių derinio, 

papildyto vitaminais ir mikroelementais
> palaiko normalias imuninės sistemos funkcijas
> apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos
> palaiko normalią medžiagų apykaitą

Mantra imunitetui stiprinti
Pakuotės dydžiai:
Kapsulės ................................................................  30 vienetų

Rekomenduojama vartoti:
po 1 kapsulę tris kartus per parą su 
maistu

Ar turite papildomų klausimų? 
T ada prašome susisiekti su mumis.
Mums bus malonu jums padėti!

Daugiau informacijos apie 
MantraPharm maisto papildus ir jų 
užsakymą galite rasti čia:
www.mantrapharm.lt

Mūsų kontaktai:
info@mantrapharm.lt
Tel. +370 625 64404


