
ImmiFlex® - Aktiverer immunforsvaret! 

Nyhet hos Biopuls: 

ImmiFlex® - Aktiverer immunforsvaret! 
ImmiFlex® inneholder Wellmune WGP® 
som er beskyttet av mer enn 40 
patenter, og hvor mer enn 1,5 
milliarder kroner er blitt investert i 
utvikling, forskning og kliniske studie. 

 

 

 

ImmiFlex hjelper slimhinnene, og det ser til at hverken virus eller 

bakterier får feste og kan ta sig in i kroppen. 

ImmiFlex® med Wellmune WGP® Betaglukaner aktiverer immunforsvaret! ImmiFlex® er det sterkeste 
Betaglukaner produktet på markedet, med over 80% Wellmune WGP® Betaglukaner. ImmiFlex® 
inneholder Wellmune WGP® som er beskyttet av mer enn 40 patenter, og hvor mer enn 1,5 milliarder 
kroner er blitt investert i utvikling, forskning og kliniske studier for å kartlegge hvordan produktet virker, 
og at det virker. Les også mer om ImmiFlex på www.immiflex.com 

Hvordan virker ImmiFlex®? 
ImmiFlex® inneholder Wellmune WGP® Betaglukaner (Beta 1,3/1,6 Gluco Polysaccharide) og Vitamin 
D, som begge er kjent for å være godt for immunforsvaret. ImmiFlex® representerer dermed en helt 
ny måte å styrke immunforsvaret på, men utgangspunktet er faktisk flere tusen år gammelt. 
Menneskekroppen har siden tidenes morgen utviklet en egen evne til å bekjempe angrep fra gjær, og 
det er denne mekanismen som aktiveres av ingrediensen i ImmiFlex®. Betaglukanene i ImmiFlex 
aktiverer nemlig de viktige immuncellene ”neutrofiler” til å tro at alle fiendtlige inntrengere i kroppen er 
gjær. Dermed blir inntrengerne angrepet og uskadeliggjort av neutrofilene.  

Helseforsikring 
ImmiFlex® brukes daglig av en lang rekke mennesker som en del av en "helseforsikring" og er 
spesielt virkningsfullt for mennesker i perioder hvor man er ekstra utsatt for infeksjoner og ved høyt 
stressnivå.  

- 1 kapsel om dagen 
- Full effekt etter 5 dager 
- Dokumentert effekt  

Vitenskaplig vurdert med dokumentert effekt 
ImmiFlex® inneholder som nevnt Wellmune WGP® Betaglukaner. Wellmune WGP® er en patenterte 
naturlig immunstimulator, som har vært gjenstand for en lang rekke forskningsrapporter. To av disse 
forskningsrapportene er blant anner publisert i The Journal of Applied Research og Journal of Sport 
Science and Medicine. Mer om forskningen på Wellmune WGP® Betaglukaner kan du lese her. 
Wellmune WGP® betaglukaner ble i 2011 vitenskapelig vurdert av EU/EFSA og ble da det eneste 
beta 1,3/1,6 glukan som er godkjent som Novel Food.  

Wellmune WGP i stort EU prosjekt 
Nå satser EU nærmere 57 millioner kroner på et internasjonalt prosjekt som skal utforske 
helseeffektene av spesifikke kostfibre. Med i prosjektet er forskningsinstitutter, universiteter og private 
selskaper. Immitec bidrar med vitenskap og forskning på den immunaktiverende substansen 
Wellmune WGP® som finnes i produktene ImmiFlex, Immimarine og Imminexin.  

Les mer om betaglukaner og Wellmune WGP® på www.wellmune.com 

http://www.caredirect.se/traning/multivitaminer-immunforsvar/carepharma-immiflex
http://www.immiflex.com/
http://www.wellmune.com/scientificliterature.html
http://www.caredirect.no/public/file.php?REF=9c19a2aa1d84e04b0bd4bc888792bd1e&art=1588&FILE_ID=20120227102404_1_100.pdf
http://www.wellmune.com/


Fra Tore Geir Nilsen 

ImmiFlex aktiverer det medfødte immunforsvaret, har klinisk dokumentert effekt og er i dag 

det mest populære kosttilskuddet for immunhelse i Europa blant behandlere, naturleger og 

terapeuter. Wellmune WGP Beta Glucan er den aktive ingrediensen sammen med vitamin 

D3 og hele 300 millioner dollar i forskning og utvikling ligger bak de effektive betaglukanene i 

ImmiFlex. 

 


