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Cosmoterra - Produkty pro imunitní systém 

ANTIOXIDANTIEN 

Kapsle pro imunitní systém  

Doplněk stravy s přírodními flavonoidový-
mi komplexy a chránícími vitaminy, stejně 
jako biologicky aktivními vitaminy B  
z klíčků rostliny Quinoa (PANMOL® B 
KOMPLEX) 

Obj. číslo:  100120 

Obsah: 120 kapslí 

60 denních dávek  

Denní dávka  
(2 kapsle) obsahuje:   

% DDD 

Vitamin C  150 mg 188 

Citrusový extrakt 100 mg * 

   obsahuje bioflavonoidy 60 mg * 

Taurin 90 mg * 

Extrakt z jader červených hroznů  66 mg * 

   obsahuje proanthokyanidiny 63 mg * 

   z toho OPC 33 mg * 

Vitamin E  60 mg 500 

Koncentrát antokyanů 60 mg * 

   obsahuje antokyany 2 mg * 

Cholin 26 mg * 

Niacin (B3) 16 mg 100 

Zinek 10 mg 100 

Kyselina pantothenová (B5) 6 mg 100 

Beta karoten  6 mg * 

Mangan 2 mg 100 

Vitamin B2 (Riboflavin) 1,4 mg 100 

Vitamin B6 (Pyridoxol)  1,4 mg 100 

Vitamin B1 (Thiamin) 1,1 mg 100 

Měď 500 µg 50 

Kyselina listová (B9) 200 µg 100 

Selen 55 µg 100 

Biotin (B7) 50 µg 100 

Molybden 50 µg 100 

Vitamin B12 (Kobalamin) 2,5 µg 100 

Neobsahuje laktózu, rostlinné pouzdro kapslí 

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena 

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti 
od 12 let:  

Užíváme před jídlem 2x denně po jedné kapsli  
a zapíjíme tekutinou. 

Kapsle ANTIOXIDANTIEN 

podporují  

normální imunitní systém 

Náš imunitní systém je tvořen celulární a takzvanou 
„humorální“ částí. Obě části imunitního systému na 
sobě vzájemně závisejí a současně se i navzájem 
doplňují. Tato souhra mimo jiné také závisí na tom, 
do jaké míry jsou v našem organismu přítomny 
určité stopové prvky. Tyto mikroelementy, jako je 
měď, selen a zinek, ale i vitaminy A (z beta karote-
nu), C, E, B6, folát a B12 , podporují normální funk-
ci imunitního systému. 

specializaci buněk imunitního systému 

Zatímco některé buňky imunitního systému plní 
funkci obecné imunitní ochrany, jiné se specializují 
na ochranu před specifickými a organismu potenciál-
ně škodlivými strukturami. Proto má schopnost 
dělení buněk a specializace buněk právě v rámci 
imunitní ochrany velký biologický význam. Vitamin 
A (z beta karotenu) hraje významnou roli při specia-
lizaci buněk, zinek, folát a vitamin B12 pak při děle-
ní buněk. 

ochranu buněk imunitního systému před oxi-
dačním stresem 

Právě v rámci imunitní odpovědi dochází často  
k nadměrné tvorbě radikálů a peroxidů, které zatě-
žují organismus. V těchto situacích je důležité, aby 
byly tělesné ochranné systémy (antioxidanty) 
vzájemně dobře sladěny. Měď, mangan, selen, 
zinek, ale i vitaminy C, E a vitamin B2 přispívají  
k ochraně buněk před oxidačním stresem. 
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