
WHERE NATURE MEETS SCIENCE

Immun’Âge® to suplement diety pozyskiwany z papai (Carica Papaya) poprzez
zaawansowany technologicznie proces bio-fermentacji, trwający 10 miesięcy.
Ten długotrwały proces generuje pulę naturalnych substancji o wysokiej zawartości 
przeciwutleniaczy i aktywności immunomodulującej, której nie można znaleźć
w innych fermentowanych preparatach z papai.

Immun’Âge®FPP®

Działanie przeciwutleniające i immunomodulujące

Skład: 100% FPP® (Fermentowany preparat z papai)
Wskazania: Immun’Âge® wspomaga endogenny system obronny przed wolnymi rodnikami oraz fizjologiczne mechanizmy przeciwutleniające; moduluje 
również odpowiedź immunologiczną zapobiegając rozprzestrzenianiu się patogenom. Wzmocnienia odporności w: schorzeniach neurodegeneracyjnych, 
przewlekłych chorobach degeneracyjnych tkanek, zakaźnych oraz w przeciwdziałaniu objawom starzenia się.
Suplement jest polecany w przypadku:

Przewlekłych chorób 
zwyrodnieniowych

Schorzeń 
neurodegeneracyjnych

Przeciwdziałaniu objawom 
starzenia Chorób zakaźnych

•  Immun’Âge®: 

•  Immun’Âge® Forte: 

Dostępne warianty opakowań: 
Pudełko zawierające 30 saszetek FPP® (3 g) + ulotka dołączona do opakowania
Pudełko zawierające 60 saszetek FPP® (3 g) + ulotka dołączona do opakowania
Pudełko zawierające 60 saszetek FPP® (4,5 g) + ulotka dołączona do opakowania

Dawkowanie: 

spowodowanym przez: Smog, alkohol, 
dym tytoniowy, stres psychofizyczny, 

przetrenowanie sportowe,
niedożywienie, diety

W neurodegeneracyjnych schorzeniach, 
chorobach układu krążenia, cukrzycy

i przewlekłych, ostrych infekcjach

1-3 saszetki 
(3 g) dziennie 

2-3 saszetki (4,5 g) dziennie

W CHOROBACH SPOWODOWANYCH 
PRZEZ STRES OKSYDACYJNY

PRZY OBNIŻONYM
POZIOMIE ANTYOKSYDANTÓW

W CELU WZMOCNIENIA 
ODPORNOŚCI

Immun’Âge® Immun’Âge® Forte

1 saszetka (3 g) dziennie 
przez 2-3 trzy miesiące

w ciągu roku 

PREWENCYJNIE
1-3 saszetki (3 g) dziennie 
przy obniżonym poziomie 

antyoksydantów 
1 saszetka (3 g) dziennie 

przez 2-3 miesiące

COLD, FLU
2-3 sachets (3 g) a day  

for 3-5 days

Rozpuścić zawartość saszetki pod językiem przed połknięciem.
Najlepiej stosować rano po przebudzeniu.
Aby ułatwić wchłanianie Immun’Âge®, nie należy jeść ani pić przez 30 minut po przyjęciu suplementu.
Dotychczas nie zgłoszono żadnych przeciwwskazań.

GLUTEN 
FREE SHELF LIFE:

24 months

DZIAŁANIE PRZECIW 
STARZENIOWE



WERON
ul. Hoffmanowej 21/2,
35-016 Rzeszów

tel.:  +48 17 855 46 48
mail.:  info@weron.pl
web.:  www.weron.pl

Dwa badania wykazały zdolność Immun’Âge® do wspierania fizjologicznych mechanizmów przeciwutleniających oraz wzmocnienia obrony 
immunologicznej.

Zaplecze naukowe

Dlaczego warto stosować Immun’Âge®?
• To jedyny suplement otrzymywany przez unikalny proces bio-fermentacji trwający 10 miesięcy
• Nie zawiera cukrów, barwników, konserwantów, ani dodanych substancji pomocniczych
• Jest wspierany przez międzynarodowe publikacje naukowe
• Jest zalecany przez prof.  Luc Montagnier, zdobywcy nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny
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Immun’Âge® i stres oksydacyjny Immun’Âge® i układ odpornościowy

Wiele międzynarodowych badań wykazało skuteczność Immun’Âge® w zmniejszaniu stresu oksydacyjnego powodującego (choroby 
neurodegeneracyjne, stres zawodowy, cukrzycę...).

Dowody kliniczne w szerszych obszarach zastosowania

Badanie na zdrowych pacjentach wykazało, że spożycie 6 
g Immun’Âge® FPP®, po 4 tygodniach znacząco poprawiło 
ekspresję genową enzymów związanych z systemem 
antyoksydacyjnym organizmu.

Makrofagi inkubowane z rosnącymi dawkami g-IFN (1-100 
U/ml) w przypadku braku lub w obecności FPP® (3 mg/ml) 
przez 24 godziny.
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