
عزيزيت العميلة، عزيزي العميل،
®PANABIOTICS يسعدنا اختياركم لـ 
 IMMUN aB21 ونشكركم عىل ثقتكم.

1. ما هو PANABIOTICS® IMMUN aB21؟
PANABIOTICS® IMMUN aB21 هو مكمل 

غذايئ عايل الجودة يحتوي عىل ُمستنبتات بكتريية 
 مختارة بشكل خاص

 )330 MTPBAK( 29203 TCEC امللبنة األخمصية(
 )220 MTPBAK( 4847 TCEC امللبنة األخمصية

امللبنة األخمصية MTPBAK( 5847 TCEC 320( و 
))120 MTPBAK( 3847 TCEC مملسة الحمض اللبني 

وكذلك فيتامني د.

 PANABIOTICS® IMMUN aB21 2. ملاذا يحتوي
عىل ُمستنبتات بكتريية وفيتامني د؟

أمعاءنا يسكنها املليارات من الكائنات الحية 
الدقيقة التي تشكل ما يسمى بالنباتات املعوية 
- املعروفة أيًضا باسم امليكروبيوم املعوي. يؤثر 

نظامنا الغذايئ عىل امليكروبيوم املعوي.

وبفضل املُستنبتات البكتريية وفيتامني د 
 ،PANABIOTICS® IMMUN aB21 املوجودين يف
تستطيع استكامل نظامك الغذايئ بشكل معقول،

حيث يعزز فيتامني د األداء الطبيعي لجهاز املناعة.

3. ما الذي مييز PANABIOTICS® IMMUN aB21؟
PANABIOTICS® IMMUN aB21 هو تركيبة 

خاصة من املُستنبتات البكتريية النشطة وفيتامني د.

•   وتعد هذه املُستنبتات املختارة غري حساسة 
لحمض املعدة.

مكمل غذايئ يحتوي عىل ُمستنبتات بكتريية 

وفيتامني د الذي يقوي األداء الطبيعي لجهاز 

املناعة.

•   PANABIOTICS® IMMUN aB21 مناسب 
لنظام غذايئ نبايت.

•   غالف الكبسولة مصنوع من مواد خام نباتية وال 
يحتوي عىل الجيالتني.

 PANABIOTICS® IMMUN aB21 يتم إنتاج   •
بدون استخدام مواد ملونة وهو خايل من 

الغلوتني والالكتوز.

4. كيف تتناول PANABIOTICS® IMMUN aB21؟
يرجى تناول كبسولة واحدة يوميًا مع كمية كافية 

من السوائل، ويفضل أن تكون مع الوجبة 
 ®PANABIOTICS الرئيسية. يوىص بتناول 
IMMUN aB21 ملدة ال تقل عن 4 أسابيع.

ميكن فتح الكبسوالت وتقليبها يف املأكوالت أو 
املرشوبات الباردة.

يجب عدم تجاوز الجرعة اليومية املوىص بها.

5. كيف ميكنك إذن تعزيز جهازك املناعي؟
•   يجب عدم استخدام املكمالت الغذائية كبديل لنظام 

غذايئ متوازن ومتنوع أو أسلوب حياة صحي.

•   ثبت أن النيكوتني والكحول يضعفان جهازك 
املناعي.

•   يساهم الحصول عىل قسط كاٍف من النوم 
والنوم املنتظم يف إراحة جهازك املناعي.

•   كام أن مامرسة الرياضة عىل أساس منتظم 
تحرك الخاليا الدفاعية لجهاز املناعة.

•   إن محاولة رؤية الخري يف األوقات العصيبة 
واملواقف الصعبة ستجعل جهازك املناعي 

يضحك أيًضا.



املكونات:

www.panabiotics.de/beipackzettel ميكنك العثور عىل املعلومات الواردة يف هذه النرشة عىل

 ®PANABIOTICS 6. الرشكة التي تقف وراء 
IMMUN aB21

نحن نصنع جودة الحياة للناس يف جميع أنحاء 
 DR. KADE العامل. هذا ما تؤكد عليه رشكة

باعتبارها رشكة عائلية مستقلة.
بصفتنا رشكة منتجة يف أملانيا، فإننا نويل أهمية 

خاصة للجودة وتوجيه العمالء واالستدامة.
رؤيتنا: تحسني نوعية حياة عمالئنا وتحفيزهم عىل 
االهتامم بصحتهم بشكل مستقل. وهذا ما نفعله 

بالفعل يوميًا ومنذ 531 عاًما.
مالتوديكسرتين، هيدروكيس بروبيل ميثيل سيللوز، 
امللبنة األخمصيةCECT 30292، امللبنة األخمصية 

 ،CECT 7485 امللبنة األخمصية ،CECT 7484
مملسة الحمض اللبنيCECT 7483، عوامل 

الفصل أمالح املغنيسيوم من األحامض الدهنية 
الصالحة للطعام، فيتامني د )كوليكالسيفريول(.

تفاصيل املواد املوجودة يف االستهالك اليومي 
املوىص به:

٪ من الكمية 

املرجعية*
لكل كبسولة الرتكيب

200  10 مارغوركيم 
µg فيتامني د

–  CFU 2 مليار
)وحدات تشكيل 

مستعمرة(

املُستنبتات 

البكتريية

* حسب الئحة املعلومات الغذائية

تعليامت التخزين:
يحفظ بعيًدا عن متناول األطفال الصغار.

•   يحفظ يف مكان جاف يف درجة حرارة الغرفة )ال 
تزيد عن 52 درجة مئوية(.

•   يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة.

أحجام العبوات املتوفرة:
03 كبسولة = 6.41 جم

ملزيد من األسئلة، يرجى االتصال بـ:
 DR. KADE Pharmazeutische Fabrik

GmbH
Rigistraße 2, 12277 Berlin

هاتف: +94 03 0-28027
فاكس: +94 03 002-28027

info@kade.de :بريد إلكرتوين
www.kade.de


