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TIBANOL

ТИБАНОЛ
ПОДКРЕПЯ ИМУННАТА ЗАЩИТА

хранителна добавка
10 капсули • 644 mg

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Тибанол комбинира благоприятните ефекти на биоло-
гично активни растителни съставки, витамини и минерали върху имуни-
тета. Витамините А, D, С, В12 и минералите цинк и селен допринасят за 
нормалната функция на имунната система. Селен, цинк и витамините С и D 
допринасят за защитата на клетките от оксидативен стрес.

ДЕЙСТВИЕ: Тибанол е естествен имуностимулиращ комплекс. Той съдържа 
прецизно комбинирани активни съставки, които осигуряват максимално добри 
резултати – допринасят за нормалната функция на имунната система и за 
добро здраве. Всяка една съставка е с изразено положително въздействие 
върху защитните сили на организма, а в комбинация ефектът им се усилва. 
Тибанол спомага за:
Силна имунна защита
Медицински доказано е, че витамините А, С, D и В12 плюс минералите цинк 
и селен, които съдържа Тибанол, допринасят за нормалната функция на 
имунната система. Витамин А допринася за поддържането на нормално-
то състояние на лигавиците, което е от особена важност в периодите 
с повишена вирусна заплаха. Освен това той заедно с вит. С допринася за 
нормалното протичане на метаболизма на желязото, което благоприят-
ства нормалните нива на хемоглобина, а от там и на устойчивостта на 
организма. Засиленият имуностимулиращ ефект на Тибанол се дължи и на 
добавените във формулата му биологично активни вещества – незаменими-
ят за имунната система на човека лактоферин плюс коластра, бета-глюкан, 
прополис, евкалиптово масло и джинджифил. Редица изследвания сочат, че 
бета-глюканът оказва въздействие върху дейността на основните клет-
ки на имунната система – макрофагите – и благоприятства продукцията 
и активността на Т-лимфоцитите. Прополисът (пчелен клей) е източник 
на много полезни вещества, но най-важни за имунитета са флавоноидите, 
които проявяват и антиоксидантни свойства. Евкалиптовото масло има 
силно изразено благоприятно действие върху дейността на дихателната 
система, което го прави изключително ценен за здравето. Джинджифилът е 
известен отдавна както на народната, така и на конвенционалната меди-
цина със своето благотворно въздействие върху здравето.
В Тибанол е вложена висококачествена говежда коластра с немски произход –  
Medsportiv®. Тя отговаря на най-високите европейски стандарти за ка-
чество и гарантирано не съдържа антибиотици и хормонални остатъци. 
Medsportiv® е специално оптимизирана коластра, чиято концентрация далеч 
надхвърля средната приета стойност. Това е постигнато без прилагане на 
термична, химична или ензимна обработка на суровината. Наричана още 
„течно злато“, коластрата повлиява имунитета по няколко начина:
• Подкрепя естествения пасивен имунитет;
• Спомага за изграждането и функцията на вродения имунитет;
• Подпомага чревната бариера;
• Допринася за баланса на чревната микрофлора.
За коластрата е известно, че съдържа имунни фактори, растежни фактори, 
възстановяващи фактори, имуномодулатори, олигозахариди и антитела (IgG, 
IgA, IgM, IgD, IgE). Пряко отговорни за имунната защита са имуноглобулини-
те, цитокините, олигозахаридите и имунните фактори. Сред имунните 
фактори най-важен е лактоферинът. Формулата на Тибанол е обогатена с 
допълнително количество чист лактоферин Proferrin®, добит от първокласно 
френско мляко. Лактоферинът е серумен транспортен гликопротеин, който 
свързва свободното желязо в кръвта, намалява образуването на свободни ра-
дикали, способства за намаляване на оксидативния стрес, пренася и когато е 
необходимо отдава желязо до клетките, което подобрява бионаличността 
му. Лактоферинът участва във вродения имунитет, придобития имунитет 
и клетъчния имунитет, спомага за модулиране на имунния отговор. Участва 
в имунната защита на лигавиците. Лактоферинът допринася за баланса на 
чревната микрофлора.
Добро нервно-психично здраве
Комбинацията от витамините В12 и С в Тибанол допринася за нормалната 
функция на нервната система, както и за нормалната психична функция. 
Ефектът е допълнително подсилен от цинка, който допринася за нормална-
та когнитивна функция. Това прави продукта изключително ценен в ситуа-
ции на стрес и живот под напрежение и страх.  
Висок тонус и енергия
За витамините В12 и С отдавна се знае, че допринасят за нормалното про-
тичане на метаболизма и производството на енергия, както и за намаляване 
чувството на отпадналост и умора. Благодарение на тях заедно с вит. D, 
който допринася за поддържането на нормалната функция на мускулите, Ти-
банол спомага за поддържане на висок тонус и енергия.
Нормално „хранене“ на организма
Цинкът плюс витамините А, С и В12 в Тибанол допринасят за нормалното 
протичане на метаболизма на различни вещества в тялото – на въглехидра-
тите, на мастните киселини, на желязото и на макрохранителните вещес-
тва. Коластрата от своя страна е първата и най-важната храна в живота 
на човека, която предопределя доброто здраве. Тя е източник на протеини 
с висока биологична стойност, както и на важни витамини и минерали като 
вит. А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С и Е, както и сяра, натрий, хром, цинк, магнезий, 
калций, желязо, фосфор и калий. В допълнение, за джинджифила е известно, че 
способства нормалния метаболизъм и благоприятства функцията на сто-
машно-чревния тракт. По този начин Тибанол допринася за нормалното 
„хранене” на организма и „засищането” му с полезни вещества, необходими 
за неговата нормална функция.
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TIBANOL

IMMUNOSTIMULANT
SUPPORTS IMMUNE PROTECTION

dietary supplement
10 capsules • 644 mg

INDICATIONS: Tibanol combines the beneficial effects that biologically active plant 
ingredients, vitamins and minerals have on immunity. Vitamins A, D, C, B12 and the 
minerals zinc and selenium contribute to the normal function of the immune system. 
Selenium, zinc and vitamins C and D help protect cells from oxidative stress.

ACTION: Tibanol is a natural immunostimulating complex. It contains a precise com-
bination of active ingredients that provide maximum results – they contribute to the 
normal function of the immune system and support good health. Each ingredient 
has a substantial positive effect on the human body’s defenses, and in combination, 
their effect is enhanced. Tibanol is beneficial for:
Strong immune defense
It has been medically proven that vitamins A, C, D and B12 plus the minerals zinc 
and selenium, which are among the ingredients of Tibanol, contribute to the 
normal function of the immune system. Vitamin A helps maintain the normal 
condition of the mucous membranes, which is particularly important in periods of 
increased viral threat. Together with vitamin C, it contributes to the normal iron 
metabolism, which is a prerequisite for the normal levels of the hemoglobin, and 
hence the body’s resistance. The enhanced immunostimulating effect of Tibanol 
is also due to the biologically active substances added to its formula – lactoferrin, 
which is indispensable for the human immune system, plus colostrum, beta-glucan, 
propolis, eucalyptus oil and ginger. A number of clinical studies have proven that 
beta-glucan shows a positive effect on the activity of the main cells of the immune 
system – macrophages – and contributes to the process of the production of T-
lymphocytes and their activity. Propolis (bee glue) is a source of many beneficial 
substances, but most important for immunity are flavonoids, which also have anti-
oxidant properties. Eucalyptus oil has a strong beneficial effect on the function of 
the respiratory system, which makes it particularly beneficial for health. Ginger has 
long been known for its beneficial effects on health in both folk and conventional 
medicine.

High-quality bovine colostrum of German origin – Medsportiv® – is used in Tibanol. 
It meets the highest European quality standards and is guaranteed to contain no 
antibiotics or hormonal residues. Medsportiv® is a specially optimized colostrum, the 
concentration of which far exceeds the average accepted value. This is achieved with-
out the application of thermal, chemical or enzymatic treatment of the raw material. 
Colostrum is also called „liquid gold“. It affects immunity in several ways:

• Supports natural passive immunity;

• Supports the formation and function innate immunity;

• Supports the intestinal barrier;

• Contributes to the balance of intestinal microflora.

Colostrum is known to contain immune factors, growth factors, recovery factors, 
immunomodulators, oligosaccharides and antibodies (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE). 
Immunoglobulins, cytokines, oligosaccharides and immune factors are directly 
responsible for immune protection. Lactoferrin is one of the most important im-
mune factors. The formula of Tibanol is enriched with an additional amount of 
pure lactoferrin Proferrin®, obtained from French milk of finest quality. Lactoferrin 
is a serum transport glycoprotein that binds free iron in the blood, reduces the 
formation of free radicals, and helps reduce oxidative stress, transports and, when 
necessary, releases iron to cells, which in turn improves its bioavailability. Lactofer-
rin participates in innate immunity, as well as in acquired immunity and cellular 
immunity, contributes to the modulation of the immune response. It participates 
in the immune protection of the mucous membranes. Lactoferrin contributes to 
the balance of intestinal microflora.
Good neuro-mental health
The combination of vitamin B12 and vitamin C in Tibanol contributes to the normal 
function of the nervous system, as well as to the normal mental function. This effect 
is further enhanced by zinc that contributes to the normal cognitive function. Thus 
making the product extremely valuable in situations of stress and life under stress 
and fear.
High tone and energy
Vitamin B12 and vitamin C have long been known to contribute to the normal 
course of metabolism and energy production, as well as to the reduction of the feel-
ing of fatigue and tiredness. Thanks to them, together with vitamin D, which helps 
maintain normal muscle function, Tibanol contributes to the maintenance of high 
tone and energy.
Normal „nourishment“ of the human body
Zinc plus vitamins A, C and B12 in Tibanol contribute to the normal metabolism of 
various substances in the human body – carbohydrates, fatty acids, iron and macro-
nutrients. Colostrum, on the other hand, is the first and most important food in a 
human’s life, which predetermines good health. It is a source of proteins with high 
biological value, as well as important vitamins and minerals such as vitamins A, B1, 
B2, B5, B6, B9, B12, C and E, as well as sulfur, sodium, chromium, zinc, magnesium, 
calcium, iron, phosphorus and potassium. In addition, ginger is known to maintain 
normal metabolism and support the function of the gastrointestinal tract. That is 
how Tibanol contributes to the normal „nourishment“ of the human body and its 
„saturation“ with useful substances necessary for its normal function.

With its general strengthening effect, Tibanol is particularly suitable for maintaining 
good health, recovery and strengthening of the human body.



Със своя общоукрепващ ефект Тибанол е особено подходящ за поддържане на 
доброто здраве, за възстановяване и укрепване на организма.

ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА КАПСУЛИРАНЕ DUOCAPTM

Тибанол е произведен във Франция по патентованата технология DUOCAPTM 
(капсула в капсула) за комбиниране и двуетапно освобождаване на съставките. 
Тя позволява влагане на течности в твърди желатинови капсули без никаква 
термична обработка на активното вещество. Така се запазва биологичната 
активност на вложените съставки и се гарантира тяхното безпрепятствено 
достигане до тънките черва, където се осъществява всмукването им.

Желатиновите капсули DUOCAPTM са:
БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛИ; БЕЗ КОНСЕРВАНТИ; БЕЗ ГЛУТЕН; БЕЗ ЗАХАР, БЕЗ ГМО.

ПРЕПОРЪЧВАНА ДНЕВНА ДОЗА:  1 капсула на ден, приета с чаша вода. За 
подкрепа на имунната система – по 10 дни месечно в рисковите периоди. 
При наличен проблем – непрекъснат прием поне 30 дни.

СЪСТАВКИ: Рибено масло (EPA и DHA), рибен желатин, бета-глюкани от дрож-
ди (Saccharomyces cerevisiae), говежда коластра – обезмаслено мляко на прах 
(Medsportiv®), хидроксипропилметилцелулоза (глазиращ агент), аскорбинова 
киселина, екстракт от изсушени коренища от джинджифил (Zingiber officinale 
Roscoe), екстрахиран със свръхкритичен СО2, съдържа 240 mg/g джинджероли, 
вода, масло от листа на евкалипт (Eucalyptus radiata), сух екстракт от про-
полис върху носител малтодекстрин (65%), L-селенометионин, лактоферин 
от краве мляко (Proferrin®), цинков цитрат, силициев диоксид (нано, ан-
тислепващ агент), ретинил палмитат, железен диоксид (оцветител), циа-
нокобаламин, холекалциферол.

Състав на препоръчвана доза за дневен прием  1 капсула %ХРС* 

Говежда коластра – обезмаслено мляко  
на прах (Medsportiv®)  75 mg **
Бета-глюкани от дрожди (Saccharomyces cerevisiae) 75 mg **
Ейкозапентаенова киселина (ЕРА), от рибено масло 57 mg **
Докозахексаенова киселина (DHA), от рибено масло 38 mg **
Витамин С (аскорбинова киселина) 26 mg 33
Екстракт от изсушени коренища от джинджифил  
(Zingiber officinale Roscoe), екстрахиран 
със свръхкритичен СО2 20 mg  **
Масло от листа на евкалипт (Eucalyptus radiata) 15 mg **
Сух екстракт от прополис върху 
носител малтодекстрин (65%) 15 mg **
Лактоферин от краве мляко (Proferrin®) 10,4 mg **
Цинк (цинков цитрат) 1,5 mg 15
Витамин А (ретинил палмитат) 800 µg RE 100
Селен (L-селенометионин) 55 µg 100
Витамин D (холекалциферол) 5 µg 100
Витамин В12 (цианокобаламин) 2,5 µg 100

*ХРС – хранителни референтни стойности „Референтни количества за прием 
на средностатистически възрастен (8400 kJ/2000 kcal)“.
**Не е установен Препоръчителен дневен хранителен прием

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не са известни, не се препоръчва употреба от деца 
и юноши.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: На стайна температура (15° – 25°С), без пряко въз-
действие на светлина. Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца!

Да не се превишава препоръчваната дневна доза!
Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене!

DUOCAPTM ENCAPSULATION TECHNOLOGY
Tibanol is manufactured in France as per the patented DUOCAPTM (capsule-in-capsule) 
technology for combination and dual release of ingredients. The technology allows 
liquids to be inserted in hard gelatin capsules without any thermal treatment of the 
active substance. This preserves the biological activity of the ingredients and guar-
antees their unobstructed access to the small intestine where they are absorbed.

 
DUOCAPTM gelatine capsules are:
SOLVENT FREE; PRESERVATIVE FREE; GLUTEN FREE; SUGAR FREE; GMO FREE.

RECOMMENDED DAILY DOSE: 1 capsule a day, taken with a glass of water. For 
immune system support – 10 days a month in risk periods. In the presence of a 
problem – continuous intake for at least 30 days.

CONTENT: Fish oil (EPA and DHA), fish gelatin, yeast (Saccharomyces cerevisiae) 
beta-glucans, bovine colostrum – skimmed milk powder (Medsportiv®), hydroxy-
propylmethylcellulose (glazing agent), ascorbic acid, extract of dried ginger rhi-
zomes (Zingiber officinale Roscoe), supercritical СО2 extract, 240 mg/g gingerols, 
water, oil extract of eucalyptus leaves (Eucalyptus radiata), dry extract of propolis 
on maltodextrin as a carrier (65%), L-selenomethionine, lactoferrin from cow’s 
milk (Proferrin®), zinc citrate, silicon dioxide (nano, anti-caking agent), retinyl 
palmitate, iron dioxide (colorant), cyanocobalamin, cholecalciferol.

Content of the recommended daily allowance  1 capsule %RDA* 

Bovine colostrum – skimmed milk powder (Medsportiv®) 75 mg **
Yeast (Saccharomyces cerevisiae) beta-glucans 75 mg **
Eicosapentaenoic acid (EPA), from fish oil 57 mg **
Docosahexaenoic acid (DHA), from fish oil 38 mg **
Vitamin C (ascorbic acid) 26 mg 33
Extract of dried ginger rhizomes (Zingiber  
officinale Roscoe), supercritical СО2 extract 20 mg  **
Oil extract of eucalyptus leaves (Eucalyptus radiata) 15 mg **
Dry extract of propolis on maltodextrin as a carrier (65%) 15 mg **
Lactoferrin from cow‘s milk (Proferrin®) 10,4 mg **
Zinc (zinc citrate) 1,5 mg 15
Vitamin A (retinyl palmitate) 800 µg RE  100
Selenium (L-selenomethionine) 55 µg 100
Vitamin D (cholecalciferol) 5 µg 100
Vitamin B12 (cyanocobalamin) 2,5 µg 100

*Recommended daily allowance for adults (with daily food consumption of 8400 
kJ/2000 kcal).
**Not determined Recommended daily allowance

CONTRAINDICATIONS: There are no known contraindications, not recommended 
for use by children and teenagers.

STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature (15° – 25°С), do not expose to 
direct light. Keep out of the reach of children. 

Do not exceed the recommended daily dose. 
Do not use the product as substitute to the balanced diet.

tibanol.com

PRODUCED BY:  
CAPSUGEL (now a Lonza company) – FRANCE
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken, F-68027 
Colmar, Cedex, France, for VITASLIM INNOVE Ltd.;  
1113 Sofia, Bulgaria; 18 Shipchenski Prohod Blvd., 
office 802; +359 2 944 26 27, +359 876 18 1000.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:  
CAPSUGEL, ФРАНЦИЯ
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken, F-68027  
Colmar, Cedex, France, за ВИТАСЛИМ ИНОВЕ ООД,  
София 1113, бул. „Шипченски проход“ №18, 
офис 802; +359 2 944 26 27, +359 876 18 1000.

DUOCAPTM ОСВОБОЖДАВА СЪДЪРЖАНИЕТО ДВУЕТАПНО / DUOCAPTM DUAL RELEASE OF INGREDIENTS

УСТА / MOUTH

ПРИЕМ НА TIBANOL В КАПСУЛИ 
DUOCAPTM

INTAKE OF TIBANOL IN DUOCAPTM 
CAPSULES

ЧЕРВА / INTESTINE

РАЗТВАРЯНЕ НА ВЪТРЕШНА КАПСУЛА
DISSOLUTION OF THE INNER CAPSULE

ОСВОБОЖДАВАНЕ 
RELEASE

ДЕЙСТВИЕ
ACTION

СТОМАХ / STOMACH

РАЗТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА КАПСУЛА
DISSOLUTION OF THE OUTER CAPSULE

ОСВОБОЖДАВАНЕ  
RELEASE

Tibanol в капсулите  
DUOCAPTM

Запазва биологичната актив-
ност на вложените състав-
ки и гарантира тяхното 
безпрепятствено достигане 
до тънките черва, където се 
осъществява всмукването им.

Tibanol in DUOCAPTM 
capsules 
Preserves the biological activity of 
the ingredients and guarantees 
their unobstructed access to the 
small intestine where they are 
absorbed.

DUOCAP™ and LICAPS™ & logo are 
trademarks of Lonza or its affiliates, 
registered in the European Union


