IMUREGEN s.r.o.
Na Brzdách 72, Náchod
info@imuregen.cz, tel. 491 428 124

Vážení zákazníci,
velmi si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a přízně, kterou tím IMUREGENu projevujete a rádi bychom Vám, u této příležitosti, za Vaši podporu srdečně poděkovali. Díky Vám můžeme už 15 let pomáhat zlepšovat zdraví a tím i život mnoha lidem.
Vzhledem k převratnému vývoji na trhu doplňků stravy a ke stále rostoucím cenám kvalitních vstupních
surovin, jsme připravili do nového roku 2015 několik zásadních produktových změn, abychom byli i
nadále schopni vyrábět a dodávat na trh prvotřídní, výjimečné produkty a umožnili Vám tak, i nadále
využívat jejich blahodárných účinků.
V případě, že jste ještě nezaregistrovali, že došlo ke změnám u výrobků IMUREGEN co do jejich názvů, složení, designu, velikosti balení a také ceny, dovolujeme si vám tuto změnu na následující stránce
přiblížit.
Aby byl pro Vás přechod na renovované produkty IMUREGEN co nejpříjemnější, dovolili jsme si pro
Vás připravit mimořádnou nabídku při nákupu prostřednictvím našeho e-shopu.
K vaší objednávce zaslané do 31. 12. 2014 nebudeme účtovat poštovné a přidáme vám malý dárek.
Věříme, že zachováte i nadále přízeň unikátním produktům IMUREGEN, které si ji zaslouží.

Za IMUREGEN
									

Vaše Anna Patriková

NA DALŠÍ STRÁNCE NALEZNETE POPIS ZMĚN V PRODUKTOVÉ ŘADĚ.

Nová
produktová řada
IMUREGEN

Kapsle 90 cps - dříve Kapsle 120 cps

Kapky 100ml - dříve Kapky 50ml

V nových kapslích Imuregen je nyní celý extrakt
včetně fosfolipidů, tedy účinných látek, které
jsou součásti buněčných membrán a byly dříve
oddělovány. Také byl nahrazen původní nosič a
obal za lépe stravitelnou syrovátku a želatinové
kapsle.

Čistý Imuregen v kapkové formě byl zesílen a
zároveň bylo zvětšeno jeho balení tak, aby vydrželo celý měsíc.

Vláknina 270 cps

Regenerace 60 cps - dříve Eleuterokok 40 cps

Imuregen obsažený ve Vláknině je také nově
vylepšen o dávku účinných fosfolipidů.

Zvětšení balení a přidávání Imuregenu včetně fosfolipidů doplňuje změna názvu. Nyní je tak zřejmé,
že jednou z hlavních předností produktu je podpora
Regenerace organismu.

Nová
produktová řada
IMUREGEN

Energie 60 cps - dříve Neurofit 40 cps

Glukany 60 cps - dříve Glukany 40 cps

Kromě vylepšeného Imuregenu byl produkt Neurofit přejmenován na Energie, aby tak jasně značil, že Vám dodá energii a vitalitu. Počet kapslí byl
nově zvětšen o 50 %.

Balení Glukanů bylo zvětšeno o 20 kapslí a obsahuje
nový vylepšený Imuregen.

Mineral 60 cps - dříve Chelat Mineral 40 cps
Produkt Chelat Mineral se nově jmenuje Mineral, balení se
zvětšilo o 50 %. Kromě vylepšeného Imuregenu obsahuje
nově matoliny (sušené vinné šlupky) z BIO výroby z Kutné
Hory, což zaručuje jejich čistotu a kvalitu. Zároveň jsou používány pouze matoliny s vyšším obsahem resveratrolu.

