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INFORMACIJE O IZDELKU

PREDNOSTI IZDELKA
Prehransko dopolnilo Dr. Böhm® Immun Sport® je dnevni spremljevalec za aktivne ljudi. S skrbno 
izbranimi vitamini, minerali in drugimi antioksidanti ščiti vaš imunski sistem, ter tako omogoči, da 
boste ohranili zmogljivost tudi ob intenzivni vadbi, stresu, pomanjkanju spanja itd.

Podpora imunskemu sistemu:
• Vitamini B6, B12, D3, A in folna kislina imajo tako kot cink, selen, železo in baker vlogo pri delovanju 

imunskega sistema.
• Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema med intenzivno telesno dejavnostjo in po 

njej. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 200 mg poleg priporočenega dnevnega vnosa 
vitamina C.

Oskrba s kisikom:
• Železo ima vlogo pri nastajanju rdečih krvničk in hemoglobina ter pri prenosu kisika v telesu. 

Vitamina B6 in B12 imata vlogo pri nastajanju rdečih krvničk.
Vloga pri presnovi:
• Biotin, krom in cink prispevajo k presnovi makrohranil. Cink ima vlogo pri presnovi maščobnih 

kislin, ogljikovih hidratov ter kislin in baz.
• Vitamin B6 ima vlogo pri presnovi beljakovin in glikogena.
• Tako vitamini B kompleksa, vitamin C kot tudi magnezij, železo, baker in mangan prispevajo k 

sproščanju energije pri presnovi.
Zaščita celic: 
• Vitamina C in E ter tudi baker, mangan, selen in cink imajo vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim 

stresom.
Moč rastlin:
• Naravne snovi sredozemskih rastlin, kot so agrumi, paradižnik, rdeče grozdje, granatno jabolko 

in oljka, na naraven način podpirajo delovanje našega telesa.
• Inovativen koncentrat melone (EXTRAMEL®) z visoko vsebnostjo SOD. Encim SOD (superoksid 

dismutaza) spada med telesu lastne lovilce radikalov in tako odlično dopolnjuje naravne 
antioksidante.

DOBRO JE VEDETI
Z intenzivno telesno aktivnostjo, stresom, pomanjkanjem spanja itd. v telesu povečano nastajajo 
reaktivne kisikove zvrsti, t.i. prosti radikali. To lahko oslabi naš imunski sistem in posledično smo bolj 
dovzetni za okužbe. Vitamini, minerali in drugi antioksidanti so posebno pomembni, saj preprečujejo 
škodo, ki bi jo prosti radikali lahko povzročili telesu. 
Dr. Böhm® Immun Sport® vsebuje 28 skrbno izbranih ter odmerjenih vitaminov, mineralov in drugih 
antioksidantov. Tako pokriva povečano potrebo po mikrohranilih, ki nastane v stresnih obdobjih.
Dodaten plus: širok nabor naravnih, antioksidativnih izvlečkov sredozemskih rastlin.
Dodatno rastlinsko moč daje edinstven koncentrat melone Cantaloupe (EXTRAMEL®) z visoko 
vsebnostjo SOD (superoksid dismutaze). Ta poseben encim je t.i. primarni antioksidant, ki ga lahko 
najdemo skoraj v vsaki človeški celici. 

ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE
Vzemite 1-krat dnevno 1 tableto z nekaj tekočine, najbolje med zajtrkom ali po njem. Tablete ne žvečite.
Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

Zahvaljujemo se Vam, ker ste izbrali prehransko 
dopolnilo blagovne znamke Dr. Böhm®.
Izbrano moč narave boste lahko uporabili
za Vaše dobro počutje. V nadaljevanju boste
našli vse pomembne informacije o prehranskem
dopolnilu Dr. Böhm®, ki je s svojo optimalno sestavo
lahko Vaš dragocen vsakodnevni spremljevalec.
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MOGOČE SO VAM ZANIMIVI TUDI NASLEDNJI IZDELKI:

Več informacij o izdelkih Dr. Böhm®

lahko najdete na spletni strani www.dr-boehm.si

Dr. Böhm® Magnesium Sport® vrečice
Hitra oskrba z magnezijem in 

kalijem brez tekočine.

Dr. Böhm® Magnesium Sport® tablete
Praktična oblika tablete za 

osnovno oskrbo z magnezijem in kalijem 
med športno sezono.

Dr. Böhm® Magnesium Sport® šumeče 
tablete

Okusen šumeč napitek z 
magnezijem, kalijem in vitaminom C.

KAKOVOSTEN IZDELEK PODJETJA:
APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH 
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Avstrija 
Tel.: +43 316 823533-0
Faks: +43 316 823533-52
E-pošta: office@apomedica.com
www.apomedica.com

   GARANCIJA KAKOVOSTI
Dr. Böhm® združuje koncentrirano moč narave z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji. Tako s 
popolnoma usklajenimi sestavinami ustvarjamo zelo kakovostne izdelke, ki so namenjeni vašemu 
dobremu počutju. Zdravila in prehranska dopolnila znamke Dr. Böhm® se proizvaja izključno v Avstriji, 
Nemčiji in Švici v skladu z najvišjimi farmacevtskimi standardi.

 Proizvodnja v skladu z najvišjimi farmacevtskimi standardi
 Optimalno odmerjanje in enostavna uporaba
 Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah

Dr. Böhm® - kakovost, ki gradi zaupanje.

Vsebina pakiranja: 30 tablet 

SESTAVA NA TABLETO
magnezij 100 mg
železo 18 mg
zink 6 mg
selen 55 µg
baker 1 mg
mangan 2 mg
krom 50 µg
molibden 50 µg
fluorid 1,1 mg
silicij 6 mg
MSM 5 mg

tiamin (B1) 2,1 mg
riboflavin (B2) 2,4 mg
vitamin B6 3 mg
vitamin B12 3 µg
niacin 18 mg
biotin 150 µg
folna kislina 300 µg
pantotenska kislina 6 mg
vitamin C 200 mg
vitamin E 20 mg
vitamin D3 10 µg
vitamin A 600 µg

beta karoten 1,6 mg
likopen 0,5 mg
lutein 0,5 mg
zeaksantin 50 µg
koencim Q10 5 mg
bioflavonoidi citrusov 10 mg
ekstrakt oljk 20 mg
ekstrakt rdečega grozdja 25 mg
ekstrakt granatnega
jabolka 25 mg
koncentrat melone 10 mg
(EXTRAMEL®) ustreza 140 i.e. SOD

Ta izdelek vsebuje naravna barvila za živila iz črnega ribeza, jabolka, redkvice in žafranike (navadni rumenik). 
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Za zdravje sta izjemno pomembna raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.
Shranjevati nedosegljivo otrokom! Shranjujte na suhem in pri sobni temperaturi.

*<0,1 g laktoze na 100 g izdelka (laktoza=mlečni sladkor)
Primerno za vegetarijance in diabetike.Brez laktoze*, kvasa, 

glutena in želatine.

Kakovost iz Avstrije.
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3 blagovne znamke podjetja

Proizvodi so na seznamu t.i. Kölner Liste®

Prehranska dopolnila Dr. Böhm® Magnesium Sport® in Dr. Böhm® Immun Sport® se redno 
pošilja na prostovoljne analize v Center za preprečevanje dopinga na nemški fakulteti 
za šport v Kölnu in so ustrezno dokumentirana na njihovem seznamu.
www.koelnerliste.com




