
Sistemul imunitar este un sistem complex de celule și molecule 
(anticorpi) al cărui rol este să asigure protecția împotriva agreso-
rilor: virusuri, bacterii, paraziți și toxine. Sistemul imun descoperă 
agenţii patogeni, luptă cu aceştia și memorează antigenul pentru a 
putea reacţiona prompt data viitoare când îl va întâlni.

Un organism sănătos înseamnă un sistem imunitar care 
funcţionează adecvat. Ca urmare, alegerea unui stil de viaţă 
sănătos contribuie la menţinerea unei imunităţi echilibrate.

Echipa canadiană de cercetare de la Barny’s a conceput ULTRA-C 
IMUNO COMPLEX, care conţine o formulă avansată de vitamine şi 
minerale sub o formă bioactivă, pentru susţinerea unui sistem 
imunitar echilibrat şi puternic.

ULTRA-C IMUNO COMPLEX conține 4 vitamine şi minerale de calitate superioară cu absorbție rapidă și eficiență ridicată. 

1. Nutra-C™ - conține vitamina C non-acidă, extrasă după o tehnologie brevetată de Novotech Nutraceuticals.
Absorbţia superioară se datorează faptului că formula avansată Nutra-C™ conţine treonat de calciu din acidul treonic care este un 
metabolit natural activ al vitaminei C, cu eficiență clinică dovedită1-2. Acest metabolit natural activ exercită o acțiune stimulatoare 
asupra absorbției vitaminei C.

2. Vitamina D3 sub formă de microparticule obţinută din sursă naturală, are un grad de absorbţie ridicat la nivel celular datorită 
formulei sale micronizate. Datorită unei biodisponibilităţi sporite, creşte şi eficacitatea  vitaminei D3 asupra sistemului imunitar. 
Vitamina D3  joacă un rol cheie în cadrul multor procese din corpul uman, incluzând imunitatea înnăscută şi imunitatea dobândită.

3. Zincul organic din gluconatul de zinc este superior ca absorbție față de zincul având ca sursă alte săruri. Această formă de zinc 
organic se eliberează treptat în organism și fără a provoca stres oxidativ, forma organică fiind mai ușor de absorbit și utilizat de către 
organism decât cea anorganică. 

4. Seleniul organic ce are ca sursă drojdie de bere seleniată, de calitate superioară, rezultând o biodisponibilitate sporită.

ULTRA-C
IMUNO COMPLEX

| Eliberare imediată în tractul digestiv
| Absorbție superioară la nivel celular
| Retenție prelungită în organism

ULTRA-C IMUNO COMPLEX este incapsulat în 
capsule vegetale cu eliberare imediată Vcaps® Plus.
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Treonatul de calciu din acidul treonic, activează moleculele 
vitaminei C, facilitând transportul acesteia în celulele din organism.
La câteva ore după administrare s-a observat că nivelul 
vitaminei Nutra-C™ din sânge este mai ridicat în comparație cu 
nivelul formei convenţionale de vitamina C (vezi grafic).
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Această formă este potrivită şi persoanelor cu sensibilităţi la nivel 
gastrointestinal, deoarece pH-ul neutru nu irită stomacul. De ase- 
menea, prin acelaşi mecanism, nu afectează nici aparatul urinar.

Extrasă cu o tehnologie unică, cu metaboliți naturali activi ai 
vitaminei C, Nutra-C™ este 100% biodisponibilă din momentul 
administrării şi are o retenţie prelungită în organism, eliminarea 
prin diureză fiind redusă. Efectul obţinut este rapid şi de durată, 
ajutând la menţinerea unui sistem imunitar fortificat şi echilibrat.
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• funcționarea normală a sistemului imunitar (vitamina C, vitamina D,   
   Zinc, Seleniu)
• protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ (vitamina C, Zinc, 
   Seleniu)
• menținerea funcționării normale a sistemului imunitar în timpul 
   exercițiilor fizice intense și după acestea (vitamina C). 
   Efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 
   200 mg, în plus față  de aportul zilnic recomandat de vitamina C.
• funcționarea normală a sistemului nervos și la menținerea 
   sănătății psihice (vitamina C) 

• reducerea oboselii și extenuării (vitamina C)
• metabolismul energetic normal (vitamina C)
• regenerarea formei reduse a vitaminei E (vitamina C)
• formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a 
   vaselor de sânge, sistemului osos, ligamentelor, gingiilor, dinților, 
   pielii (vitamina C)
• funcționarea normală a glandei tiroide (Seleniu)
• sinteza normală de ADN și la procesul de diviziune celulară (Zinc)
• menținerea sănătății pielii, părului, unghiilor, sistemului osos 
   (Zinc)

Ingrediente: Nutra-C™/vitamina C non-acidă din: L-ascorbat de calciu, L-ascorbat de magneziu și L-treonat de calciu; agenți 
antiaglomeranți: fosfat tricalcic, amidon de porumb natural modificat, săruri de magneziu ale acizilor grași, dioxid de siliciu, talc; 
capsulă: hidroxipropilmetilceluloză, colorant/carbonat de calciu; gluconat de zinc; drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae), 
îmbogățită cu seleniu; vitamina D3 micronizată/colecalciferol (agent antiaglomerant/amidon de porumb modificat; agenți 
purtători/sucroză, trigliceride cu lanț mediu; antioxidant/mix de tocoferoli naturali).

• Susținerea zilnică a sistemului imunitar
• Stări de epuizare fizică sau psihică
• Perioade de convalescență
• Situații în care sistemul imunitar este solicitat: sezonul rece,  
   variații bruște de temperatură, situații de stres prelungit, 
   radiații electromagnetice, fumat, situații dificile de viață etc.

• Persoane cu un regim de viață agitat, stresant
• Persoane care călătoresc
• Persoane care țin diete hipocalorice 
• Persoane care au un regim alimentar dezechilibrat sau sărac 
   în vitamine și minerale

*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011

Mod de utilizare: 1 capsulă pe zi, preferabil dimineața cu ½h înainte de masă, cu 250ml de apă. În situații deosebite sau pentru 
persoane supraponderale, se poate lua 1 capsulă dimineața și 1 capsulă seara.  Poate fi luat zi de zi pentru susținerea și protecția 
durabilă a sistemului imunitar.
Mod de prezentare: 2 blistere cu 15 capsule vegetale Vcaps® Plus a 615,9 mg.
Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei (până la 25ºC), într-un loc uscat și ferit de lumină.
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricării.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul: LL AAAA (vezi cutie).
Contraindicații: A nu se consuma de către copiii cu vârsta de până la 3 ani. Utilizat conform prospectului, ULTRA-C IMUNO COMPLEX 
nu prezintă efecte secundare sau reacții adverse cunoscute.
Producător: Biopol gn sro, Praga, Cehia, divizia europeană a Pharma United Inc., Ontario, Canada.
Deținător notificare & Distribuitor unic: GOOD DAYS THERAPY 
Adresă: Electromagnetica Business Park, București, Calea Rahovei 266-268, corp 5, parter. 
Informații și comenzi: 0724 582 769 / 021 425 86 87    contact@good-days.ro    ultra-c.ro  good-days.ro
Atenție: Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza 
recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
Supliment alimentar notificat de SNPMAPS: Notificare AA 14351/2020

Referințe științifice:
1Calcium L-Threonate
 US National Center for Biotechnology Information » https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Calcium-L-Threonate
2Stimulatory action of calcium L-threonate on ascorbic acid uptake by a human T-lymphoma cell line
 M J Fay  1 , A J Verlangieri - Life Sciences Volume 49, Issue 19, 1991, Pages 1377-1381 » https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1943443/

L-treonatul de calciu a stimulat absorbția acidului ascorbic. Rezultatele studiului indică faptul că treonatul de calciu și eventual
alți metaboliți ai acidului ascorbic (vitamina C) au activitate biologică și aplicații farmacologice. 

Acidul treonic este principalul metabolit activ natural al vitaminei C. L-treonatul de calciu  este o moleculă transportatoare de 
calciu ce are o influenţă specifică în ceea ce priveşte absorbţia vitaminei C în sânge şi celule.

Informații nutriționale:

Nu afectează
mucoasa gastrică

Permis gravidelor și 
femeilor care alăptează

ULTRA-C IMUNO COMPLEX conține vitamina C, vitamina D3, Zinc și Seleniu care contribuie la:

Recomandat pentru:

Ingredient activ Cantitate/1 cps % VNR*

Vitamina C Nutra-C™

Zinc

Seleniu

Vitamina D3 micronizată

250mg 

5mg

27.5mcg

7.5mcg

313 

50

50

150

Nu afectează
aparatul urinar


