
      NOVINKA 
IMMUNITY +       
IMUNOSTIMULUJÚCI KRÉM  
 
Kód 98125 
Obsah 50 ml 
 

Krém účinkuje v troch smeroch: 
• obnovuje ochrannú bariéru pokožky 
• stimuluje vlastnú imunitu (bunková imunomodulácia). 
• eliminuje zápalovú reakciu (vyrážka, začervenanie, podráždenie) 
 
Stav kože je odrazom celkového zdravotného stavu človeka. Koža má vlastnú imunitu, od 
ktorej závisí jej zdravie a vzhľad, mladosť a vyrovnaný tón pleti.  
Ak máte pocit, že nekonečný stres, nedostatok spánku a nedostatok odpočinku ovplyvňuje 
Váš obraz v zrkadle - pokožka potrebuje podporu! 
Balzam IMMUNITY + sa odporúča sa používať najmä v podmienkach, keď sme vystavení 
stresu (pracovné povinnosti, dlhý let, zmena klímy, sezóna zima-jar alebo jeseň-zima. 
 
Použitie:  
Pri zápaloch na koži (akné, podráždenie alebo olupovanie) každý deň v problémových 
oblastiach. 
Pri absencii závažných kožných problémov aplikovať 2-3 krát týždenne ráno alebo večer. 
 
Zloženie: voda, emulzný komplex (hroznový a kokosový olej, monoglyceridy, glycerín, emulzný vosk, 
stearát a mastné alkoholy, včelí vosk, vitamín E a C, askorbylpalmitát), laktát zinku, extrakty z aloe 
vera, leuzey a echinacei purpurovej, éterické oleje levandule, čajovníka, citrónu, monardy, myrhy, 
fenonip XB, epofén (koenzým Q10) , β-karotén. 
 
Poznámka 
Balzam IMMUNITY + je silnejšou náhradou Balzamu Stimul.  
Biologicky aktívne látky z rastlín - adaptogénov leuzei, echinacei a aloe zvyšujú lokálnu 
obranyschopnosť, bránia vzniku zápalov, akné, podporujú obnovu buniek. Antioxidačný komplex a 
aktívne molekuly éterických olejov majú antistresový účinok a zlepšujú adaptáciu organizmu na meniace 
sa faktory životného prostredia, časové a klimatické pásma.  
Balzam môže byť naša "kúzelnícka palička" na služobnú cestu naprieč časovými pásmami, počas 
pobytu v iných klimatických podmienkach, pri prudkej zmene počasia, dlhodobom napätí, apatii, 
depresii, v prípadoch deficitu imunity. 
 

 zvyšuje prirodzenú imunitu kože, urýchľuje regeneráciu buniek epidermis, stimuluje výmenné a 
reparačné procesy v koži, obnovuje mikrocirkuláciu, čím pomáha vstrebávať infiltráty v oblasti zápalu,  

 vďaka unikátnemu výberu rastlinných extraktov a éterických olejov má balzam IMMUNITY + výrazné 
baktericídne a protizápalové vlastnosti. Odporúča sa používať pri chorobách z nachladnutia – pri 
zápale nosnej sliznice, zápale v hrdle, zápale čelných i čeľustných dutín, zápale ucha. 

 podľa klinických výskumov sa môže balzam odporučiť ako účinný prostriedok pri vírových 
infekciách, oparoch a hnisavých kožných ochoreniach. IMMUNITY + pôsobí efektívne aj v pokročilom 
štádiu neurodermatitídy (silné svrbivé kožné ochorenie), ak nie sú komplikácie druhotnými infekciami. 

 balzam IMMUNITY + sa odporúča používať ako prevencia pre deti i dospelých so zníženou 
imunitou. Pri výskyte chrípkovej epidémie alebo iných infekčných ochoreniach pomáha k rýchlejšiemu 
uzdraveniu.  

 účinný je aj pri vyčerpaní zo stresu. Použitie sa osvedčilo aj pred a po operatívnom zákroku. 

 Používa sa buď samostatne, alebo s iným balzamom a krémom značky MIRRA (krém 
UNIVERSUM, REVENTON, ŠISEJKAN,  MIRRALGIN…). Vhodný aj pre mužov po holení. Po aplikácii 
je pokožka jemná, pružná a svieža.  

 najsilnejšie pôsobí na miestach lymfatických uzlín (krk, podpazušie, slabiny).  


