
ИМЮН МОДУЛАТОР Е МОЩЕН 
ПРИРОДЕН ПРОДУКТ ЗА ПОДКРЕПА

 НА ИМУННАТА СИСТЕМА

Създаден е от шестте най-
изследвани лекарствени гъ-
би – Рейши, Агарикус, Ший-
таке, Мейтаке, Кордицепс и 
Кориолус. Съвременната наука 
доказа, че лекарствените гъби 
имат с поне 30% по-силен 
терапевтичен ефект от най-
известните билки.

105 лв
  90 капс.

Качеството на суровината на този продукт 
се контролира от германската  лаборатория Agrolab.

370 лв
 360 капс.

Специфичните гъбени по-
лизахариди имат изявен 
имуномодулиращ ефект.
Имюн Модулатор съдържа 
40% полизахариди (бета-глю-
кани) от вече споменатите 
лекарствени гъби. Това е 
максималният процент на 
гъбени полизахариди, който 
може да бъде усвоен от 
човешкия организъм.

За производството на този продукт се използва плодното тяло на пет от 
гъбите, а не техния мицел. Плодното тяло сдържа по-широк спектър активни 
съставки, в сравнение с мицела на гъбите. Цената на мицела е в пъти по-
ниска от цената на суровината, използвана в Имюн Модулатор.

Имюн Модулатор се продава в България от над 14 години. Продуктът се 
препоръчва от лекарите-членове на Общество по лекарствени гъби България. 
Прочети за съставките и виж видеослучаи - mikoterapia.bg.

Дозировка: 
2-3 пъти на ден по 1-3 капсули.



35 лв
  120 капс.

ИМЮНИТИ 365
Immunity 365

DrBiomaster.com
За заявки:  0700 11 016;   02/ 952 34 49; Онлайн магазин: Herbs-Doctor.com

Магазин: гр. София, ул. Лайош Кошут № 24 (вътрешен двор)

Дозировка: 
1-2 пъти на ден по 1-2 капсули.

СПЕЦИАЛНА СМЕС ОТ ГЪБЕНИ ПРАХОВЕ И 
ЕКСТРАКТ ОТ КОРДИЦЕПС

ИМЮНИТИ 365 съдържа смес от лекарствените 
гъби Рейши, Шийтаке, Агарикус, Мейтаке и 
Кордицепс, които имат доказано действие в 

посока подкрепа на имунната система при 
хората.

Благоприятно повлиява функциите на всички 
органи и системи. Действа като антиоксидант. 
Подходящ и за деца.

За производството на този продукт се използва 
прах от плодното тяло на четири от гъбите и екст-

Суровината, използвана в продукта, се произвежда от германския лидер HAWLIK 
GESUNDHEITSPRODUKTE GmbH и се контролира от германската лаборатория 
Agrolab Laborgruppe GmbH.

Имюнити 365 се препоръчва от лекарите-членове на Общество по лекарствени 
гъби България. Прочети за действието на съставките в mikoterapia.bg.

ракт с 30% полизахариди на гъбата Кордицепс. Плодното тяло на лекарствените 
гъби сдържа много широк спектър активни съставки. 


