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SPRIJINĂ PROTECȚIA IMUNITARĂ 
supliment alimentar

10 capsule • 641 mg

INDICAȚII: Tibanol combină efectele benefice ale ingredientelor vegetale biologic active, 
ale vitaminelor și mineralelor asupra imunității. Vitaminele A, D, C, B12 și mineralele zinc 
și seleniu contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Seleniul, zincul și 
vitaminele C și D contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

ACȚIUNE: Tibanol este un complex imunostimulator natural. Acesta conține ingredi-
ente active precis combinate, care asigură cele mai bune rezultate – mențin funcția 
normală a sistemului imunitar și întăresc sănătatea. Fiecare ingredient în parte are un 
efect pozitiv pronunțat asupra organismului și, în combinație, efectul lor este amplificat. 
Tibanol ajută pentru:

Apărare imunitară puternică

Este demonstrat clinic că vitaminele A, C, D și B12 plus mineralele zinc și seleniu, pe care 
le conține Tibanol, contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Vitamina A 
contribuie la menținerea sănătății membranelor mucoase, fapt deosebit de important în 
perioadele cu amenințare virală crescută. În plus, împreună cu vitamina C contribuie și 
la metabolismul normal al fierului, care este o condiție esențială pentru menținerea he-
moglobinei normale și, prin urmare, a rezistenței organismului. Efectul imunostimulator 
îmbunătățit al Tibanol se datorează și substanțelor biologic active adăugate în formula 
sa – lactoferina, care este indispensabilă pentru sistemul imunitar uman, plus colostru, 
beta-glucan, propolis, ulei de eucalipt și ghimbir. O serie de studii arată că beta-glucanul 
stimulează activitatea principalelor celule ale sistemului imunitar – macrofagele – și crește 
producția și activitatea limfocitelor T. Propolisul (lipiciul albinelor) este o sursă bogată 
în substanțe benefice, dar cele mai importante pentru imunitate sunt flavonoidele, care 
prezintă și proprietăți antioxidante. Uleiul de eucalipt are un puternic efect benefic 
asupra activității sistemului respirator, ceea ce îl face extrem de valoros pentru sănătate. 
Ghimbirul este cunoscut de mult atât în medicina populară, cât și în cea convențională 
pentru efectele sale benefice asupra sănătății. Cel mai pronunțat interes pentru cercetare 
îl reprezintă potențialul său de a influența procesele inflamatorii.
Tibanol conține colostru bovin de înaltă calitate, de origine germană – Medsportiv®. 
Acesta îndeplinește cele mai înalte standarde europene de calitate și este garantat că nu 
conține antibiotice și reziduuri hormonale. Medsportiv® este un colostru special optimi-
zat a cărui concentrație depășește cu mult valoarea medie acceptată. Acest lucru este 
atins fără prelucrarea termică, chimică sau enzimatică a materiei prime. Denumit și ”aurul 
lichid”, colostrul influențează imunitatea în mai multe moduri:

• Sprijină imunitatea naturală pasivă;

• Ajută la construirea și funcționarea imunității înnăscute;

• Menține bariera intestinală;

• Ajută la construirea și menținerea unei microflore intestinale sănătoase.

Efectele colostrului bovin asupra sistemului imunitar uman sunt obiectul unui interes 
medical crescând. Este cunoscut faptul că acesta conține factori imunizanți, factori de 
creștere, factori de refacere, imunomodulatoare, oligozaharide și anticorpi (IgG, IgA, IgM, 
IgD, IgE). Imunoglobulinele, citokinele, oligozaharidele și factorii imunizanți sunt direct 
responsabili de protecția imunitară. Dintre factorii imunizanți, lactoferina este cea mai 
importantă. Formula produsului Tibanol este îmbogățită cu o cantitate suplimentară 
de lactoferină pură Proferrin®, obținută din lapte francez de cea mai bună calitate. 
Lactoferina este o glicoproteină de transport seric care leagă fierul liber în sânge, redu-
ce formarea radicalilor liberi, ajută la reducerea stresului oxidativ, transportă și, atunci 
când este necesar, eliberează fierul în celule, ceea ce îmbunătățește biodisponibilitatea 
acestuia. Lactoferina sprijină imunitatea înnăscută, modulează răspunsul imun, participă 
la reglarea activității imunității dobândite și stimulează imunitatea celulară, participă la 
protecția imunitară a membranelor mucoase. Lactoferina ajută la dezvoltarea microflorei 
intestinale normale.

Sănătate mentală bună

Combinația dintre vitaminele B12 și C din Tibanol contribuie la funcționarea normală a 
sistemului nervos, precum și la menținerea sănătății psihice. Acest efect, sporit suplimen-
tar de capacitatea zincului de a menține funcția cognitivă normală, face produsul extrem 
de valoros în perioadele stresante și încordate.  

Tonus ridicat și energie

Se știe de mult timp că vitaminele B12 și C contribuie la metabolismul energetic normal 
și la producerea de energie, precum și la reducerea oboselii și a extenuării. Datorită lor și 
împreună cu vitamina D, care ajută la menținerea funcției normale a sistemului muscular, 
Tibanol ajută pentru menținerea nivelului ridicat de tonus și energie.

”Hrănirea” normală a organismului

Zincul plus vitaminele A, C și B12 din Tibanol contribuie la metabolismul normal al dife-
ritelor substanțe din organism - carbohidrați, acizi grași, fier și macronutrienți. Colostrul 
este primul și cel mai important aliment din viața unei persoane, care predetermină o 
stare bună de sănătate. Acesta este o sursă de proteine cu valoare biologică ridicată, 
precum și de vitamine și minerale importante precum vitaminele A, B1,  В2, В5, В6, В9, 
В12, С și Е, precum și sulf, sodiu, crom, zinc, magneziu, calciu, fier, fosfor și potasiu. În 
plus, despre ghimbir se știe deja că menține metabolismul normal și susține funcția 
tractului gastrointestinal. În acest fel, Tibanol susține ”hrănirea” normală a organismului 
și ”saturația” acestuia cu substanțele utile necesare funcționării sale normale.

Prin efectul său general de întărire, Tibanol este potrivit în special pentru menținerea 
unei sănătăți bune și pentru refacerea și întărirea organismului.

EN
TIBANOL

SUPPORTS IMMUNE PROTECTION
dietary supplement

10 capsules • 641 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 combi-
nation of active ingredients that provide maximum results – they maintain the normal 
function of the immune system and strengthen health. Each ingredient has a substantial 
positive effect on the human body’s defenses, and in combination, their effect is en-
hanced. Tibanol is beneficial for:

Strong immune defense

It has been medically proven that vitamins A, C, D and B12 plus the minerals zinc and se-
lenium, 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 
maintaining normal hemoglobin, and hence the body’s resistance. The enhanced im-
munostimulating 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 stimulates the activity of the main cells of the immune 
system – macrophages – and increases the production and activity of T-lymphocytes. 
Propolis (bee glue) is a source of many beneficial substances, but most important for im-
munity are flavonoids, which also have antioxidant 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. The most serious interest for research is related to 
its potential to influence inflammatory processes.
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 antibiot-
ics or hormonal residues. Medsportiv® is a specially optimized colostrum, the concen-
tration of which far exceeds the average accepted value. This is achieved without 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;

• Maintains the intestinal barrier;

• Assists in the formation and maintenance of a healthy intestinal microflora.

The effects of bovine colostrum on the human immune system have aroused an ever-
growing medical interest. Colostrum is known to contain immune factors, growth fac-
tors, 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 
immune 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. Lactoferrin strengthens innate immu-
nity, modulates the immune response, participates in regulating the activity of acquired 
immunity and stimulates cellular immunity, participates in the immune protection of the 
mucous membranes. Lactoferrin supports the development normal intestinal microflora.

Good neuro-mental health

The combination of vitamin B12 and vitamin C in Tibanol contributes to the mainte-
nance of the normal function of the nervous system, as well as to the normal mental 
function. This effect is further enhanced by the ability of zinc to maintain normal cogni-
tive 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 feeling 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 vari-
ous substances in the human body – carbohydrates, fatty acids, iron and macronutrients. 
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 sup-
port the function of the gastrointestinal tract. That is how Tibanol supports 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.



TEHNOLOGIA DE ÎNCAPSULARE DUOCAPTM

Tibanol este fabricat folosind tehnologia DUOCAPTM (capsulă în capsulă) pentru combi-
narea și eliberarea în două etape a ingredientelor. Aceasta permite introducerea lichide-
lor în capsule gelatinoase dure fără nici un fel de prelucrare termică a substanței active. 
Astfel se păstrează bioactivitatea ingredientelor introduse și se garantează accesul lor 
neobstrucționat în intestinul subțire, unde acestea sunt absorbite.

Capsulele gelatinoase DUOCAPTM sunt:

FĂRĂ SOLVENȚI; FĂRĂ CONSERVANȚI; FĂRĂ GLUTEN; FĂRĂ ZAHĂR; FĂRĂ OMG.

MOD DE UTILIZARE:  1 capsulă pe zi administrată cu un pahar cu apă. Pentru sprijini-
rea sistemului imunitar – 10 zile pe lună în perioadele de risc. Dacă există o problemă 
depistată – administrare continuă timp de 30 de zile.

INGREDIENTE: Ulei de pește (EPA și DHA),  gelatină de pește, Beta glucani din drojdie 
(Saccharomyces cerevisiae), colostru bovin - lapte praf degresat (Medsportiv®), hidroxi-
propilmetilceluloza (agent de glazurare), Acid ascorbic, extract din rizomi de ghimbir 
uscat (Zingiber officinale Roscoe), extras cu CO2 supercritic, conține 240 mg/g gingeroli, 
apă, ulei esențial din frunze de eucalipt (Eucalyptus radiata), extract uscat de propo-
lis pe suport de maltodextrină (65%), L-selenometionină, lactoferină din lapte de vacă 
(Proferrin®), citrat de zinc, palmitat de retinil, dioxid de fier (colorant), cianocobalamină, 
colecalciferol.

Compoziția dozei zilnice recomandate  1 capsulă %VNR* 

Colostru bovin – lapte praf degresat (Medsportiv®)  75 mg **
Beta glucani din drojdie (Saccharomyces cerevisiae) 75 mg **
Acid eicosapentaenoic (ЕРА), din ulei de pește 57 mg **
Acid docosahexaenoic (DHA), din ulei de pește 38 mg **
Vitamina С (acid ascorbic) 26 mg 33
Extract din rizomi de ghimbir uscat (Zingiber  
officinale Roscoe) extras cu CO2 supercritic 20 mg  **
Ulei esențial din frunze de eucalipt (Eucalyptus radiata) 15 mg **
Extract uscat de propolis pe suport de maltodextrină (65%) 15 mg **
Lactoferină din lapte de vacă (Proferrin®) 10,4 mg **
Zinc (citrat de zinc) 1,5 mg 15
Vitamina А (palmitat de retinil) 800 µg 100
Seleniu (L-selenometionină) 55 µg 100
Vitamina D (colecalciferol) 5 µg 100
Vitamina В12 (cianocobalamină) 2,5 µg 100

*VNR – Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011
**Nu a fost stabilită nicio Cantitate zilnică recomandată

CONTRAINDICAȚII: nu sunt cunoscute. Nu sunt recomandate copiilor și adolescenților.

CONDIȚII DE PĂSTRARE: La temperatura camerei (15° – 25°С), ferit de lumina directă. 
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici!

A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic!
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată pentru un stil de viaţă sănătos!

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 liq-
uids to be inserted in hard gelatin capsules without any thermal treatment of the active 
substance. This preserves the biological activity of the ingredients and guarantees 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 im-
mune 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-glu-
cans, bovine colostrum – skimmed milk powder (Medsportiv®), hydroxypropylmethylcel-
lulose (glazing agent), ascorbic acid, extract of dried ginger rhizomes (Zingiber officinale 
Roscoe), supercritical CO2 extract, 240 mg/g gingerols, water, essential oil of eucalyptus 
leaves (essential oil of Eucalyptus radiata leaves), dry extract of propolis on maltodextrin 
as a carrier (65%), L-selenomethionine, lactoferrin from cow’s milk (Proferrin®), zinc ci-
trate, 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 CO2 extract 20 mg  **
Essential 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 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.
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DUOCAPTM ELIBEREAZĂ INGREDIENTELE ÎN DOUĂ ETAPE / DUOCAPTM DUAL RELEASE OF INGREDIENTS
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Este demonstrat că  
Tibanol în DUOCAPTM

păstrează bioactivitatea 
ingredientelor introduse 
și garantează accesul lor 
neobstrucționat în intestinul 
subțire, unde acestea sunt 
absorbite.

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

PRODUCED BY:  
CAPSUGEL (now a Lonza company) – FRANCE
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken, F-68027 Colmar, 
Cedex, France, for VITASLIM INNOVE Ltd.;  
18 Shipchenski Prohod Blvd., office 802;  
1113 Sofia, Bulgaria. Distributor for Romania is 
Vitaslim SRL, Nerva Traian Street, No. 3, floor 9, 
office 6, District 3, Bucharest.  
Phone: +40 21 313 84 84, +40 733 955 340.

PRODUS DE: 
CAPSUGEL – FRANȚA
Capsugel Colmar, 10 Rue Timken, F-68027 
Colmar, Cedex, France, pentru VITASLIM 
INNOVE Ltd., Sofia 1113, Bulgaria, Bd. Shipchenski 
Prohod, nr. 18, birou 802. Distribuitor pentru 
România este Vitaslim SRL, Str. Nerva Traian nr. 
3, etaj 9, birou 6, sector 3, București. 
Tel.: +40 21 313 84 84, +40 733 955 340.
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