
MERT 
MEGÉRDEMLED 
A LEGJOBBAT!

IMMUN-
RENDSZER

Hazánk legnagyobb mennyiségű (290 mg) Béta-glükánt 
tartalmazó készítménye! Olajfalevél kivonattal és szerves 
kötésű cink keverékkel a még eredményesebb hatásért! 

Magnézium-maláttal kombinálva kifejezetten növelheti az 
energiaszintet, javíthatja a szervezet általános állapotát!

Mire is jó az 1-3, 1-6 Béta-glükán?

•  Az immunrendszer megerősítésére és stimulálására alkalmazzák. Feldolgozásában nagy szerepe van a makrofágoknak, 
illetve az immunrendszer más sejtjeinek, ezért fogyasztását követően a szervezet védekező rendszere olyan erős impulzust 
kap, melynek segítségével könnyebben győzhetjük le a betegségeket, illetve hatékonyabban állhatunk ellent a fertőzéseknek. 
Béta- glükán rendszeres használatával folyamatos készenléti állapotban tarthatjuk védekező rendszerünket!

•  Segítségével nagyobb sikerrel fokozható a krónikus betegek, a tartósan stressznek kitett egyének, a kemo- vagy sugárterápián 
átesettek immunrendszere is.

•  Hatásos lehet bizonyos daganattípusok kiegésztő kezelésében. A béta-glükánt feldolgozó makrofágok olyan anyagokat 
választanak ki, amelyek aktiválják és képessé teszik a CR3 receptorral rendelkező fehérvérsejteket az azonos markerekkel 
megjelölt tumorsejtek elpusztítására.

GoImmun Béta- és Alfa-gülán 290 mg
Közép-Európa legmagasabb hatóanyagtartalmú, klinikailag igazolt hatékonyságú 1-3, 1-6 béta-glükán 
tartalmú készítménye!

Napfényvitamin GoIMMUN
1-3, 1-6 Béta- és Alfa-glükán
290 mg
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GoImmun Béta- és Alfa-gülán 290 mg
Közép-Európa legmagasabb hatóanyagtartalmú, klinikailag igazolt hatékonyságú 1-3, 1-6 béta-glükán 
tartalmú készítménye!

•  Javíthatja a krónikus bőrbetegségekben (pl. ekcéma, atópiás dermatitisz) szenvedők állapotát.

•  A magas koleszterinszint esetén az élesztőkivonatból előállított béta-glükánok csökkenthetik a koleszterinszintet azáltal, 
hogy megakadályozzák az ételekben található koleszterin felszívódását.

A GoIMMUN készítmény összetevői és azok jótékony hatásai

1-3, 1-6 Béta-glükán: igazoltan immunstimuláns tulajdonságokkal rendelkező természetes hatóanyag.

Alfa-glükán: jobb vízoldékonyságú, de hasonló tulajdonságokkal bír, mint a béta-glükán.

Olajfalevél kivonat (oleuropein):  csökkentheti a szívkoszorúér- és daganatos megbetegedések, valamint a 2-es típusú 
cukorbetegség kialakulásának kockázatát, hatékony immunstimuláns, antibakteriális és 
antivirális hatással is bír, fokozhatja a béta-glükán immunerősítő hatását.

Szerves Cink keverék:  fokozza a limfociták hatékonyabb fellépését a kórokozókkal szemben, növeli bizonyos vírusok ellen 
indított immunfolyamatok eredményességét.

A Yestimun® béta-glükán szabadalmaztatott béta-glükán kinyerési technológiájának köszönhetően az élesztőből (Saccha-
romyces cerevisiae) magas, 70%-os koncentrációjú, tiszta béta-glükán 1,3/1,6 D állítható elő. Készítményünk Yestimun® 
béta-glükán alapú.

Ellenjavallat:  Transzplantációt megelőző immunszuppresszív kezelés alatt álló, illetve transzplantáción átesett betegek számára 
nem javasolt, valamint első trimeszterben lévő kismamák kérjék ki kezelőorvosuk véleményét a készítmény 
alkalmazása előtt!
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