
Doplněk stravy pro 
podporu imunitního 
systému

OK Alfa + Imun Forte je 
vysoce účinný doplněk stravy 
kombinující sílu vitaminů C, 
D3, K2, minerálů – selen a 
zinek a rostlinných extraktů – 
ženšen, mateřídouška, třapatka 
a rakytník, pro podporu 
obranyschopnosti organismu.

Bez lepku 

Bez laktózy

Zcela bez chemické stabilizace

Bez umělých barviv

HACCP 
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Vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního systému
• přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem
• zvyšuje vstřebávání železa

Mateřídouška 
• zklidňuje podrážděné dýchací cesty
• spolu s třapatkou působí blahodárně na dýchací soustavu

Selen
• přispívá k udržení normálního stavu vlasů a nehtů
• přispívá k normální činnosti štítné žlázy

Zinek
• povzbuzuje účinnost imunitního systému
• jako antioxidant chrání buňky před oxidačním stresem

Rakytník
• podporuje obranné reakce
• posiluje činnost srdce

Třapatka
• podporuje funkci imunitního systému a přirozenou obranyschopnost
• blahodárně působí na horní cesty dýchací a močový trakt

Ženšen 
• povzbuzuje přirozenou obranyschopnost organismu
• posiluje vitalitu, dodává energii
• působí proti únavě
• přispívá k odolnosti organismu vůči stresu

Vitamin K2
• přispívá k udržení normálního stavu kostí a srážlivosti krve

Vitamin D3
• přispívá k normální funkci imunitního systému
• podporuje udržování normální hladiny vápníku v krvi
• pomáhá udržovat normální stav kostí a zubů

Doporučené dávkování: 1 tobolka za den
Obsah balení: 60 tobolek

OBSAŽENÉ ÚČINNÉ LÁTKY V PRODUKTU 
OK ALFA + IMUN FORTE:

Výrobek je notifikovaný na MZe ČR
Vyrobeno v České republice.
www.okg-family.cz

K dostání pouze prostřednictvím nezávislých partnerů OKG
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