Complex forte de Ginseng-coreean, ACTIValoe®, Astragalus,
Vitamina C și Zinc care contribuie la susținerea imunității!

Pe baza unei formule de succes din Canada
Recomandat a ﬁ utilizat la primele semne de slăbire
a sistemului imunitar
Barnys® VirusBlock Forte se
bazează pe o formulă de succes
din Canada des�nată sistemului
imunitar.

Recomandat a ﬁ u�lizat la primele
semne de slăbire a sistemului
imunitar.
Conceput în Canada și fabricat în
Cehia conform standardelor GMP –
garanția calitații.

Contribuie la susținerea funcției
normale a sistemului imunitar.

Imunitatea reprezintă capacitatea organismului de a se apăra de agenții patogeni virusuri, bacterii, paraziți și toxine. Sistemul imun este dotat cu proprietatea de a
recunoaște și de a diferenția agenții patogeni față de care se ac�vează și apoi îi
distruge și/sau îi îndepărtează din organism. De asemenea, el este înzestrat cu
capacitatea de memorare a an�genului, pentru a putea reacționa în cazul unei
agresiuni ulterioare. Sistemul imunitar poate slăbi atunci când ne confruntăm cu
variații bruște de temperatură, dar mai ales în sezonul rece.

Barny’s® VirusBlock Forte poate ﬁ luat
de la primele semne de slăbire a
sistemului imunitar

În sezonul rece și/sau la variații bruște de
temperatură.
Se ș�e că în Canada există condiții meteorologice severe în majoritatea �mpului și de aceea au
succes și sunt u�lizate suplimente alimentare* care au o acțiune promptă, eﬁcientă și durabilă
asupra sistemului imunitar.

Barny’s® VirusBlock Forte a fost creat pe baza unei formule de succes din Canada a unui
supliment alimentar des�nat îngrijirii sistemului imunitar. Formula sa conține o proporție atent
studiată de extracte standardizate de Ginseng-coreean, Qmatrix™ ACTIValoe® și Astragalus
membranaceus, suplimentate cu Vitamina C și Zinc, ce susțin funcționarea normală a sistemului
imunitar. Barny’s® VirusBlock Forte poate ﬁ u�lizat a�t ocazional de la primele semne de slăbire
a sistemului imunitar, cât și în cure de întreținere.

*domeniul suplimentelor alimentare destinate sistemului imunitar.

virusblock.ro

supliment alimentar

barnys.ro

Barny's® VirusBlock Forte conține următoarele ingrediente:
Ginsengul este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați adaptogeni vegetali, care
contribuie la apărarea naturală a organismului și la funcționarea normală a
sistemului imun. Este potrivit în situațiile stresante și ajută organismul să se
adapteze. Cele mai eﬁciente substanțe ac�ve din ginseng – ginsenozidele - sunt
printre cele mai documentate substanțe de origine vegetală.
Astragalus membranaceus este o plantă considerată de mii de ani în Medicina
Tradițională Chineză ca adaptogen și tonic imunitar.
Qmatrix™ ACTIValoe® este obținută printr-o tehnologie specială brevetată
Qmatrix™ din frunze de Aloe barbadensis. Conține ingrediente ac�ve de calitate,
standardizate – cu minimum 10% de polizaharide, substanțe bioac�ve de bază din
Aloe vera și care sunt considerate printre cele mai puternice imunomodulatoare
de orgine vegetală.

C

VITAMINA

Zn

Ac�vAloe® este o marcă înregistrată a liderului mondial AloeCorp Inc. din S.U.A.,
cer�ﬁcat de autoritatea mondială Interna�onal Aloe Science Council (IASC).
Materia primă este cul�vată organic (cer�ﬁcare USDA organic), respectând
cerințele ecologice și este procesată prin tehnologia Qmatrix™. Deține cer�ﬁcare
GRAS, USDA ORGANIC, KOSHER, HALAL, GMP, ISO.
Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la
protejarea celulelor împotriva stresului oxida�v. Contribuie la menținerea
funcționării normale a sistemului imunitar în �mpul exercițiilor ﬁzice intense și
după acestea, la metabolismul energe�c normal. Contribuie la reducerea oboselii
și extenuării.
Zincul contribuie la func�onarea normală a sistemului imunitar, la procesul de
diviziune celulară si la protejarea celulelor împotriva stresului oxida�v.

RECOMANDAT:
• prin conținutul în vitamina C și zinc, Barny's® VirusBlock Forte contribuie
la funcționarea normală a sistemului imunitar și la protejarea celulelor
împotriva stresului oxidativ
• persoanelor sensibile la variații bruște de temperatură
• persoanelor sensibile în sezonul rece
• persoanelor care depun eforturi solicitante care scad capacitatea de apărare
a organismului
Ingrediente: extract din rădăcină de
Ginseng-coreean/Panax ginseng, standardizat
la min. 5% ginsenozide; vitamina C/acid
l-ascorbic; capsulă:
hidroxilpropilme�lceluloză; Qmatrix™
ACTIValoe® (extract organic de Aloe vera
standardizat la min. 10% polizaharide);
extract 5:1 din rădăcină de Astragalus
membranaceus, standardizat la min. 20%
polizaharide; agent de încărcare: celuloză
microcristalină; emulsiﬁant: stearat de
magneziu; Zinc/citrat de zinc trihidrat.

Informații nutriționale

Ingredient activ

Cantitate /
4 capsule

% VNR*

Extract de Panax
ginseng

1000 mg

**

Vitamina C

800 mg

1000

Qmatrix™ ACTIValoe®

400 mg

**

Extract de Astragalus
membranaceus

200 mg

**

Zinc

10 mg

100

* Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011
** Doza zilnică nu a fost stabilită

Mod de utilizare:
• la primele semne de slăbire a sistemului imunitar: 2 capsule dimineața și 2 capsule seara
cu ½ oră înainte de masă. O cu�e este suﬁcientă pentru o cură intensă de 5 zile.
• pentru întreținere: 1 capsulă dimineața și 1 capsulă seara cu ½ oră înainte de masă.
A nu se depăși doza de 4 capsule/zi.
Mod de prezentare: Flacon cu 20 capsule vegetale a câte 796mg (greutate netă 15,92 g).
Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, la loc uscat.
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricării.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul: LL AAAA (vezi cu�e).
Contraindicații: Nu se administrează copiilor cu vârsta de până la 3 ani, femeilor însărcinate
sau care alăptează, precum și celor care prezintă intoleranță la oricare dintre componentele
produsului. Consumat conform modului de u�lizare din prospect, nu prezintă efecte
secundare sau reacții adverse.
Producător: Biopol gn sro, Praga, Cehia, divizia europeană a Pharma United Inc., Ontario,
Canada.
Deținător no�ﬁcare & Distribuitor unic: SC GOOD DAYS THERAPY SRL
Adresă: Electromagne�ca Business Park, Bucureș�, Calea Rahovei 266-268, corp 5, parter.
Informații și comenzi: 0724 582 769
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 no�ﬁcat de SNPMAPS: No�ﬁcare AA 11674/2018

Conceput în Canada

Fabricat în Cehia

