
ETICHETA 

Imunyze Borrestop 

Informații despre produs: 

Imunyze Borrestop este fabricat prin asocierea unică a două componente cu rol în 

consolidarea imunităţii, respectiv proteinele bioactive  (anticorpi specifici polivalenţi (IgY), 

ovotransferine, ovomucină, ovoalbumină şi lizozim) şi vitamina C conţinută de pulberea de 

cătină.  

Pulberea de gălbenuş şi albuş este bogată în proteine, având în compoziţie toţi cei 9 aminoacizi 

esenţiali bunei funcţionări a organismului (histidină, izoleucină, leucină, lizină, metionină, 

fenilalanină, treonină, triptofan, valină), vitamine (A, C, D, E, K, B6, B12, B9 (acid folic), B5 

(acid pantotenic) şi B1 (tiamina)), minerale (calciu, cupru, fier, magneziu, fosfor, seleniu şi 

zinc) şi acizi graşi esenţiali. 

Pulberea de cătină este bogată în vitamina C; în plus, aceasta mai conţine vitamina A, 

complexul de vitamine B, vitaminele E şi K, beta caroten, calciu, fosfor, magneziu, potasiu, 

fier şi sodiu. Vitamina E, cunoscută şi ca vitamina tinereţii, contribuie la regenerarea 

organismului, în timp ce vitamina C are proprietăți antioxidante, fiind de ajutor în protejarea 

celulelor împotriva efectelor negative ale radicalilor liberi. 

Ingredientele conţinute într-o proporţie echilibrată permit asigurarea unui aport energetic 

necesar organismului, consumul acetui produs reducând oboseala şi senzaţia de epuizare.  

Bogată în proteine, pulberea de albuş şi gălbenuş creşte capacitatea de rezistenţă la efort. 

Aceasta reprezintă o sursă rapidă de energie, prin conţinutul de biotină, care ajută la producerea 

energiei, dar şi colină, care ajută la îmbunătăţirea funcţiilor neurologice. 

 

În prepararea acestui produs sunt utilizate ingrediente certificate, de înaltă calitate şi 

prospeţime. Întrucât materia primă este de origine naturală, produsul nu este standardizat din 

punct de vedere al proprietăţilor organoleptice. Astfel, pot exista variaţii privind culoarea, 

mirosul sau aspectul de la un lot la altul, fără a influenţa eficienţa sau siguranţa produsului. 

Fiecare lot de materie primă şi de produs finit este supus unui proces riguros de verificare, 

pentru asigurarea eficienţei, biodisponibilităţii şi siguranţei corespunzătoare. 

Produsul nu conţine: gluten, cazeină, lapte, alcool, seminţe, drojdie, coloranţi, arome, 

îndulcitori artificiali, zahăr adaugat. În prepararea produsului, nu au fost folosite OMG 

(organisme modificate genetic). Produsul este ambalat într-un recipient care nu permite 

pătrunderea aerului sau umidităţii, în interiorul ambalajului fiind prezent un săculeţ cu silica 

gel care absoarbe orice urmă de umiditate şi asigură produsului un termen de valabilitate de 2 

ani. 

Produsul nu conţine conservanţi sau alţi aditivi alimentari.  

Imunyze Borrestop poate fi consumat de către persoanele lacoto-ovo vegetariene. 

 

 

 

 

 

 



Informaţii nutriţionale: 

Conţinut pentru: 100 g  

CALORII / 100g 570 kcal 

PRINCIPII NUTRITIVE / 100g  

Proteine 46 g 

Glucide totale 3 g 

   - Fibre alimentare 0 g 

   - Amidon 0 g 

   - Zaharuri 3 g 

Lipide totale 42 g 

   - Grăsimi saturate 10.5 g 

   - Grăsimi polinesaturate 7.5 g  

   - Grăsimi mononesaturate 16 g 

   - Grăsimi trans 0 g 

   - Colesterol 1640 mg 

VITAMINE / 100g  

Vitamina A - Retinol 0.7 mg 

Vitamina C – Acid ascorbic 50 mg 

Vitamina D - Calciferol 7 mcg 

Vitamina B1 - Tiamina 0.4 mg 

Vitamina B2 - Riboflavina 1 mg 

Vitamina B6 - Piridoxina 0.2 mg 

Vitamina B12 - Ciancobalamina 10 mcg 

MINERALE / 100g  

Calciu 220 mg 

Fier 10.5 mg 

Magneziu 50 mg 

Fosfor 900 mg 

Potasiu 600 mg 

Sodiu 500 mg 

Zinc 5 mg 

Cupru 0.3 mg 

ALTELE:  

Cofeină 0 

Alcool 0 

Mod de utilizare: 

Adulți – 5 linguriţe dozatoare rase  

Copii – 2 linguriţe dozatoare rase 



Se recomandă dizolvarea pulberii într-o cantitate de orice lichid rece sau călduţ (lapte, shake, 

suc) echivalentă volumului unui pahar înalt. Produsul se utilizează, o dată/zi, după masă, timp 

de minimum 30 de zile.  

A nu se dizolva în băuturi fierbinţi.  

A nu se consuma alimente cel puţin o oră după ingerare. 

Produsul poate fi utilizat timp îndelungat, conform indicaţiilor terapeutului. 

Pentru o eficienţă sporită se recomandă asocierea cu suplimentele alimentare din aceeaşi gamă. 

Atenţionări şi precauţii de utilizare :  

Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă alimentară variată şi 

echilibrată, corespunzătoare unui stil de viață sănătos. 

A nu se lăsa la vederea şi la îndemâna copiilor mici.  

A nu se depăşi cantitatea recomandată pentru consumul zilnic.  

A se consuma de preferinţă înainte de data de expirare înscrisă pe ambalaj și în 60 de zile de la 

prima deschidere a flaconului. 

Produsul poate fi utilizat în timpul sarcinii și alăptării.  

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor. Produsul nu influenţează capacitatea de a 

conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

Contraindicaţii: A nu se consuma de către persoanele cu alergie la ou.  

 

Reacţii adverse posibile : la dozele recomandate nu există. 

Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura de 2-8oC, ferit de lumină, în ambalajul 

original. 

Pentru orice informaţii referitoare la acest produs, vă rugăm să contactaţi producătorul. 

 

Producător & Deţinător notificare: Health Laboratory S.R.L., Bucureşti, Telefon: 

0314210923, E-mail: officelaboratory1@gmail.com, officelaboratory2@gmail.com, Site web: 

www.imunyze.me  
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