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Podpořte svůj imunitní systém vitaminy z  ovoce a  zeleniny či 
vitaminy z účinných přírodních zdrojů – rostlinných a ovocných 
výtažků, jakými jsou například kanadské vitaminy Jamieson. 

Společnost Jamieson kráčí ke zdraví už více než 90 let a za tu dobu 
se staly součástí její cesty četné generace na celém světě.  Úspěch 
fi rmy je postaven na nekompromisně kontrolované produkci nej-
lepších přírodních surovin z ekologických farem na celém světě. Při 
výrobě vitaminů z přírodních výtažků využívá 360 patentovaných 
výrobních postupů a  kontrolních testů kvality, které zabezpečují 
maximální aktivitu a biologickou dostupnost účinných látek.

 NENAHRADITELNÉ ANTIOXIDANTY

Jedním z nejúčinnějších přípravků proti nachlazení a chřipce je 
vitamin C, nejlépe s výtažkem česneku – aktivuje imunitní systém, 
působí protivirově, blokuje šíření infekcí a  v  chřipkovém obdo-
bí může zabránit propuknutí choroby. Vhodnými preventivními 
ochránci jsou i vitaminy A a D a minerály zinek, selen a železo. 
Zvyšují odolnost buněk proti volným radikálům, destruktivním 
molekulám kyslíku, narušujícím buněčnou membránu. 

Vitamin A regeneruje sliznice zažívacích a dýchacích cest a chrá-
ní je před infekcemi. Bez vitaminu D imunitní systém poskytuje 
malou nebo žádnu ochranu před mikroorganismy. S vitaminem D3 
v krevním řečišti se T buňky, nejdůležitější článek imunitního systé-

mu, „ozbrojí“ a vyhledají vetřelce, jež zničí a vyloučí. Zinek a selen 
zvyšují obranyschopnost organismu při infekci, jsou nepostrada-
telné při zvýšené a psychické zátěži. Železo podporuje pohlcování 
a ničení choroboplodných zárodků bílými krvinkami – neutrofi ly 
a makrofágy. Doporučuje se proto lidem zvlášť náchylným na chřip-
ku a  nachlazení. Velmi důležitým faktorem zvyšujícím funkčnost 
imunity je také příjem omega-3 nenasycených mastných kyselín. 

JEDINEČNÁ FORMA: ŘÍZENÉ UVOLŇOVÁNÍ

Důležitá je také galenická forma vitaminů a  minerálů. Tablety 
s  postupným uvolňováním nezatěžují natolik trávicí trakt a jsou 
zároveň zárukou vyšší využitelnosti účinné látky. Takovými jsou 
například vitamin C i zinek, železo či B-komplex. Účinná látka se 
pomalu uvolňuje v průběhu 6–8 hodin a její hladina nikdy nepře-
sáhne práh vylučování. 

EKONOMICKÁ RODINNÁ BALENÍ

Jednorázový výdej za  menší množství tablet nemusí být záro-
veň i  nejekonomičtější. Vhodná jsou rodinná balení vitaminů se 
60–300 tabletami, která jsou v přepočtu na jednu tabletu levnější 
a v nadstandardní kvalitě. Důkladně je třeba si všímat taktéž množ-
ství účinné látky v jedné tabletě!

NEJÚČINNĚJŠÍ ZÁSAH PROTI CHŘIPCE  PREVENCE

Žádejte v lékárnách!

Když rozhoduje kvalita
Kanaďané značce Jamieson důvěřují od roku 1922, od té doby Jamieson Laboratories působí jako 
Nr. 1 kanadský výrobce a distributor přírodních výživových doplňků. Posláním výrobce je přicházet 
na trh s inovativními produkty nejvyšší kvality, čistoty a bezpečnosti. Při výrobě Jamieson výrobků 
jsou používány ty nejkvalitnější ověřené suroviny od celosvětové sítě dodavatelů přírodních surovin 

z nejčistších zdrojů naší planety. Výrobní protokol 360 Pure – 360 patentovaných výrobních 
postupů a testů kvality na každém stupni, je zárukou kvality a čistoty výživových doplňků.

     360 testů
   kvality,
čistoty, účinnosti, 
   biologické dostupnosti

www.jamieson.cz

Obchodní a marketingové zastoupení pro ČR: 
BENEPHARMA CZ, spol. s r.o., Bělehradská 18

140 00 Praha 4, Česká republika

Kanadské přírodní
vitamíny
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