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Imuno TF® Complex
H καθοριστική επιλογή για τη ρύθμιση 
της ανοσολογικής άμυνας



Η φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος αποτελεί κλειδί 
για τη διατήρηση της υγείας του οργανισμού.

Imuno TF® Complex

Imuno TF® Complex
Το Imuno TF® Complex είναι ένας συνδυασμός προσεκτικά 
επιλεγμένων συστατικών που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο 
στη ρύθμιση των ανοσολογικών αποκρίσεων μέσω πολλαπλών 
οδών, συμβάλλοντας έτσι στη φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού σας συστήματος, στην προστασία των κυττάρων 
από το οξειδωτικό στρες καθώς και στη μείωση της κόπωσης και 
της ατονίας.

Τα επιλεγμένα συστατικά είναι τα παρακάτω:
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• Συμπλήρωμα Διατροφής με παράγοντες μεταβίβασης (Τransfer Factors)
• Περιέχει βιταμίνη C, σελήνιο και ψευδάργυρο που συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό 

στρες και στην κανονική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

• Imuno TF®
• Cat's Claw Dry Bark Extract (Uncaria tomentosa)
• Ασταξανθίνη (από Haematococcus pluvialis)
• Ψευδάργυρος
• Σελήνιο
• Βιταμίνη D3

• Βιταμίνη C
• Φερουλικό οξύ
• Ρεσβερατρόλη (από Polygonum cuspidatum)
• Σπιρουλίνα σκόνη (Spirulina platensis)
• Ακετυλοκυστεΐνη
• Άλας χλωριούχου καλίου με θειική γλυκοζαμίνη

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα σύστημα οργάνων και 
βιολογικών μηχανισμών υπεύθυνο για την άμυνα του οργανισμού 
ενώ αποτελείται από πολλά διαφορετικά όργανα και ιστούς. 
Επιπλέον, το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί ένα εκπληκτικό 
δίκτυο κυττάρων που περιλαμβάνει πολλαπλά κύτταρα (κυτταρική 
απόκριση, π.χ. μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα) και μόρια (χυμική 
απόκριση, π.χ. ανοσοσφαιρίνες) με σκοπό τη δημιουργία ενός 
μοναδικού αμυντικού μηχανισμού.

Όταν το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι υγιές, οι φυσικές 
άμυνες είναι επαρκείς για την εξάλειψη των παθογόνων 
μικροοργανισμών και την πρόληψη ασθενειών. Αντίθετα, όταν το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν είναι αρκετά υγιές (λόγω κακών 
διατροφικών συνηθειών, άγχους, καθιστικού τρόπου ζωής και 
άλλων παραγόντων), το σώμα μας δεν είναι σε θέση να εξαλείψει 
τους παθογόνους μικροοργανισμούς σε εύλογο χρονικό διάστημα 
με αποτέλεσμα πιθανή εμφάνιση ασθενειών (ή σοβαρότερων 
συμπτωμάτων, σε σύγκριση με ένα υγιές άτομο).

Επιπλέον, ζούμε σε έναν κόσμο που καθημερινά είμαστε 
περισσότερο επιρρεπείς σε επαφή με μολυσματικούς ιούς 
και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς, απειλώντας το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα και, κατά συνέπεια, την υγεία μας.

Επομένως, η φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος είναι πράγματι, ο κυρίαρχος παράγοντας για υγιή, 
απαλλαγμένη από ασθένειες ζωή. Για να σας βοηθήσουμε, 
λοιπόν, στην πορεία για  να ρυθμίσετε το ανοσοποιητικό σας 
σύστημα, σας παρουσιάζουμε το   Imuno TF® Complex.



3

Imuno TF® 
Εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας μη αλλεργιογόνο μείγμα ολι-
γο- και πολυπεπτιδίων που είναι γνωστά ως παράγοντες μετα-
βίβασης (Τransfer factors).1–6 Ρυθμίζει την ανοσοαπόκριση, αυ-
ξάνοντας την φυσική άμυνα του οργανισμού, αποφεύγοντας 
παράλληλα την υπερπαραγωγή φλεγμονωδών και αλλεργιογό-
νων μορίων.7–9 

Cat's Claw Dry Bark Extract (Uncaria tomentosa)
Το Uncaria tomentosa έχει ανοσοδιεγερτικές, αντιοξειδωτικές 
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.10 Επιπλέον, μπορεί να μειώσει 
την υπεροξείδωση των λιπιδίων καθώς και το επίπεδο των δρα-
στικών μορφών οξυγόνου (ROS)11,  ενώ παρουσιάζει δράση κατά 
των βακτηρίων και των ιών.12–18

Ασταξανθίνη 
(από Haematococcus pluvialis)
Η ασταξανθίνη αναφέρεται συχνά ως «υπερ-αντιοξειδωτικό» 
μόριο, λόγω της ικανότητάς της να μειώνει τις ελεύθερες ρί-
ζες και το οξειδωτικό στρες: 65 φορές μεγαλύτερη δράση από 
τη βιταμίνη C, 54 φορές μεγαλύτερη από τη β-καροτίνη και 100 
φορές μεγαλύτερη από την α-τοκοφερόλη.19 Επιπλέον, το μόριο 
παρουσιάζει και ανοσορρυθμιστική δράση.20–22

Ψευδάργυρος
Ο ψευδάργυρος είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τη φυσιολογική 
ανάπτυξη και λειτουργία των κυττάρων που μεσολαβούν στη μη 
ειδική ανοσία, όπως τα ουδετερόφιλα και τα φυσικά φονικά (NK) 
κύτταρα. Επομένως, η επάρκεια του ψευδαργύρου αποτελεί ζω-
τικής σημασίας για την υποστήριξη μιας αποτελεσματικής ανο-
σολογικής λειτουργίας.23,24

Σελήνιο
Το σελήνιο μπορεί να συμβάλει στη φυσιολογική λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος μέσω της διέγερσης των CD4+, 
Th1 και CD8+ λεμφοκυττάρων, των κυττάρων ΝΚ και της φαγο-
κυττάρωσης από μακροφάγα.25  Το σελήνιο είναι, επίσης, ένα 
ισχυρό αντιοξειδωτικό που συμβάλλει στην προστασία των κυτ-
τάρων από το οξειδωτικό στρες.26

Βιταμίνη D3
Η βιταμίνη D3 παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση (αναστολή) 
του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των Β κυττάρων 
(τα Β κύτταρα αναγνωρίζονται ως βασικοί παράγοντες στη φλεγ-
μονή, καθώς μπορούν να εκκρίνουν φλεγμονώδεις κυτοκίνες).23 
Καθώς η βιταμίνη D3 εμφανίζει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, θα 
μπορούσε επομένως να ενισχύσει την έμφυτη ανοσία ενώ ταυ-
τόχρονα ελέγχει την πιθανώς επιβλαβή φλεγμονώδη απόκριση. 
Αυτό το ανοσορυθμιστικό αποτέλεσμα θα μπορούσε με τη σειρά 
του να αποτρέψει την υπερφλεγμονώδη απόκριση που προκα-
λείται από λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.23,27–29

Βιταμίνη C
Η βιταμίνη C συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσο-
ποιητικού συστήματος.30 Ειδικότερα μπορεί να αυξήσει τον πολ-
λαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων Β και 
Τ με ελεγχόμενο ρυθμό.31–33 Μπορεί επίσης να αυξήσει πιθανώς 
την ενεργοποίηση των κυττάρων ΝΚ, βελτιώνοντας την ανοσοα-
πόκριση έναντι ξένων εισβολέων.34

Φερουλικό οξύ
Το φερουλικό οξύ επάγει διάφορα αντιοξειδωτικά ένζυμα (ένζυ-
μα που εξουδετερώνουν δραστικές μορφές οξυγόνου) και προ-
άγουν τη σύνθεση της γλουταθειόνης (αντιοξειδωτικό). Παρέχει 
επίσης πιθανή προστασία έναντι βλάβης των ιστών (συμπερι-
λαμβανομένου του πνεύμονα) που προέρχεται από υπερβολική 
φλεγμονώδη απόκριση.24 

Ρεσβερατρόλη  
(από Polygonum cuspidatum)
Η ρεσβερατρόλη μπορεί να εμποδίσει την παραγωγή φλεγμονω-
δών παραγόντων και να μειώσει τα NF-κB, TNF-α, IL-1 και IL-6.35-

37 Η ρεσβερατρόλη μπορεί δυνητικά να αυξήσει την ενεργοποί-
ηση των NK κυττάρων, βελτιώνοντας την ανοσοαπόκριση έναντι 
ξένων εισβολέων.38,39

Σπιρουλίνα
Η σπιρουλίνα μπορεί δυνητικά να αυξήσει την ενεργοποίηση των 
μακροφάγων και των κυττάρων ΝΚ, βελτιώνοντας την ανοσοα-
πόκριση έναντι ξένων εισβολέων,40,41 καθώς επίσης και των λει-
τουργιών των Τ-κυττάρων, προωθώντας την ενεργοποίηση και 
τον πολλαπλασιασμό τους.23,42 

Ακετυλοκυστεΐνη
Η ακετυλοκυστεΐνη αναμένεται να βοηθήσει στην πρόληψη και 
στον έλεγχο λοιμώξεων από RNA ιούς.24

Άλας χλωριούχου καλίου με θειική γλυκοζαμίνη
Η γλυκοζαμίνη αναμένεται να βοηθήσει στην πρόληψη και στον 
έλεγχο λοιμώξεων από RNA ιούς.24

Imuno TF® Complex συστατικά 

Imuno TF® Complex
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Δήλωση Ευθύνης
Οι παρεχόμενες πληροφορίες σε αυτό το έγγρα-
φο δεν έχουν αξιολογηθεί από τον Οργανισμό 
Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ ή τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Το Imuno TF® 
Complex αποτελεί συμπλήρωμα διατροφής και δεν 
προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία 
ανθρώπινης νόσου. 

Συμβουλευτείτε ιατρό ή επαγγελματία υγείας αν 
είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευ-
τική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. 
Διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν για-
τρό εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. 

Επιστημονική υποστήριξη
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μηχανι-
σμό δράσης και το προφίλ ασφάλειας του Imuno 
TF® Complex διατίθενται στο σχετικό "Επιστημο-
νικό φυλλάδιο του Imuno TF® Complex", διαθέσι-
μο κατόπιν αιτήματος. Η Fagron συνεργάζεται με 
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον 
κόσμο για να ενισχύσει την επιστημονική υποστήρι-
ξη του Imuno TF® Complex. Διατηρούμε μια βάση 
δεδομένων δημοσιευμένης βιβλιογραφίας που 
χρησιμοποιείται από το επιστημονικό τμήμα της 
εταιρείας μας για να παρέχει εξατομικευμένες, 
πλήρως τεκμηριωμένες απαντήσεις σε τεχνικά και 
ιατρικά ζητήματα. Επικοινωνήστε με το επιστημονι-
κό τμήμα της εταιρείας μας για να λάβετε περισσό-
τερες πληροφορίες  σχετικά με τις εφαρμογές και 
τα οφέλη του Imuno TF® Complex.


