Fresh Drink IMUNO SHOT®
1. Introdução
Pó para preparo extemporâneo de Shot que apresenta vantagens em relação às
cápsulas e aos comprimidos devido a sua rapidez de absorção e facilidade de
deglutição sendo também indicado como uma forma extremamente prática, por ser
de fácil transporte facilitando o cotidiano.
Imuno Shot® é a associação de ingredientes com adição de pouca quantidade de
água e que são ingeridos em jejum pela manhã, por possuir ativos que atuam no
estímulo de imunidade, quanto intestinal, antioxidante e também na estimulação de
células de defesa do organismo.
Para melhor aceitação, o produto não contém aromatizantes artificiais, sua
coloração advém dos compostos naturais, pois já contém todos os ativos na
quantidade ideal para ser utilizado de forma diária, não tendo necessidade de
comprar cada matéria prima para o desenvolvimento do produto final.
2. Propridades
Imuno Shot® é um produto específico para aumentar a imunidade por conta da
associação de ativos em sua composição. Esse produto pode ser consumido diariamente
e sua ação ocorre quando o organismo sofrer algum ataque viral ou bacteriano e auxilia
como preventivo destes problemas. Aumenta a imunidade, regula o sistema digestivo e
serve de fonte de energia.
Glutamina – fonte energética na manutenção da integridade intestinal.
Gengibre – possui a capacidade de estimular a resposta imunológica, impedindo o
desencadeamento da resposta imune inicial.
Própolis – aumenta a produção de anticorpos e agentes antimicrobianos.
Cogumelo Agaricus blazey – possui B-glucanas, que possuem atividade
antimutagênica, antiviral, antialérgica, antitumoral, imunomoduladora e antioxidante.
Spirulina Azul: Composto rico em aminoácidos essenciais, fibras, vitaminas do
complexo B, cálcio, fósforo e ferro. Protege contra doenças cardiovasculares.
3. Indicações
Indicado para melhora do estímulo de imunidade estando doentes ou não,
considerado um complemento da alimentação, a fim de garantir saúde e qualidade
de vida em homens e mulheres. Por ser um produto para a estimulação de imunidade
e diminuição de radicais livres, é indicado tomar esse produto pela manhã em jejum,
podendo realizar a primeira refeição após 30 minutos.

4. Vantagens e benefícios

✓ Ajuda a fortalecer o sistema imunológico.
✓ Atividade anti-inflamatória.
✓ Regulação do sistema digestivo.
✓ Fonte de energia.
✓ Acelera a produção de células de anti-corpos.
✓ Pré-treino
✓ Fonte de energia.
✓ Antimicrobiano natural
✓ Antioxidante
✓ Reduz os níveis do colesterol ruim (LDL).
✓ Regula a pressão arterial.
5. Composição e informações nutricionais
Glutamina, Gengibre (Zingiber officinale), Própolis (Baccharis dracunculifolia),
Cogumelo Agaricus blazey, Limão (Citrus limon) e Spirulina azul (Phycocianin).
NÃO CONTÉM GLÚTEN, AÇÚCAR E LACTOSE.
Porção de 5g
Quantidade por porção
%VD (*)
Valor Energético
19 kcal = 81,6Kj
1
Carboidratos
4,75 g
2
Proteínas
2,5 g
3,5
Gorduras totais
0,0 g
0
Gorduras saturadas
0,0 g
0
Gorduras Trans
0,0 g
0
Fibras alimentares 0,0g
0,0 g
**
Sódio
2,5 g
0
Ferro
0,0 g
0
Cálcio
0,0 g
0
(**) Seus Valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas
necessidades.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou
8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido

6. Modo de preparo
Adicionar 5,0 g do pó em 50 mL de água.
Misturar até que todo o pó esteja completamente dissolvido.
7.
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