
ACUM ESTE MOMENTUL 
SĂ VĂ ÎNCĂRCAȚI BATERIILE 

SISTEMULUI IMUNITAR!

FIȚI PREGĂTIT ÎN LUPTA 
ÎMPOTRIVA INFECȚIILOR 

RESPIRATORII!

ÎNTĂRIȚI-VĂ
SISTEMUL 
IMUNITAR!

Adresați-vă medicului 
dumneavoastră pentru

mai multe informații

Știați că ați putea să vă consolidați sistemul 
imunitar pentru a vă apăra împotriva 
virusurilor și bacteriilor respiratorii?



Sunteți predispus riscului 
de infecții respiratorii?
Dacă dumneavoastră sau cei dragi:

•  Suferiți de infecții sau afecțiuni 
respiratorii frecvente inclusiv

 -  rinosinuzită
 -  otită medie
 -  amigdalită
 -  bronșită
 -  boală pulmonară obstructivă cronică

•  Sau aveți un sistem imunitar slăbit

Ar trebui să aveți grijă deosebită. 

Dumneavoastră și cei dragi vă puteți 
proteja împotriva infecțiilor respiratorii 
dăunătoare și a complicațiilor acestora, 

întărindu-vă sistemul imunitar!



De ce este important să 
vă protejaţi împotriva 
infecțiilor respiratorii?
Căile respiratorii superioare reprezintă 
punctul de intrare pentru virusurile și 
bacteriile dăunătoare.

Când aceste virusuri și bacterii dăunătoare 
intră în organism, sistemul imunitar 
este activat și se apără împotriva lor. La 
pacienții cu factori de risc, răspunsul imun 
poate să nu fie suficient pentru a oferi 
protecție.

Ați putea să vă pregătiți sistemul 
imunitar pentru a vă apăra împotriva 
virusurilor și bacteriilor respiratorii într-un 
mod eficient. 

Consolidarea imunității ar putea ajuta la 
protejarea dumneavoastră și a celor dragi.

Puteți acționa acum pentru a ajuta la 
prevenirea infecțiilor respiratorii!



Cum vă puteți întări 
imunitatea?
Există multe modalități de a vă întări 
sistemul imunitar, inclusiv: 

-  Adoptarea unui stil de viață sănătos 
care să includă activitatea fizică și o 
dietă echilibrată  

-  Vaccinuri precum cele împotriva gripei 
și pneumoniei care întăresc sistemul 
imunitar împotriva microbilor specifici

- Tratamente preventive 
complementare  precum 
medicamentele care întăresc apărarea 
naturală a corpului împotriva unei 
game largi de virusuri și bacterii care 
provoacă infecții respiratorii

Imunostimulatoarele sunt 
medicamente de prevenție care ajută la 
întărirea imunității. Acestea ar putea să 

vă protejeze de infecții respiratorii 
pe dumneavoastră și pe cei dragi.



Cum puteți fi pregătit în 
lupta împotriva infecțiilor 
respiratorii? 
Discutați cu medicul dumneavoastră 
despre cum să vă pregătiți sistemul 
imunitar. 

Medicul dumneavoastră vă poate sfătui și 
vă poate prescrie preventiv medicamente 
pentru a vă consolida sistemul imunitar, 
astfel încât să fiți pregătit!

Acum este momentul să vă întăriți 
sistemul imunitar și să fiți pregătit 

împotriva infecțiilor respiratorii!



MENȚINEȚI BATERIILE 
SISTEMULUI IMUNITAR 

ÎNCĂRCATE!

MEDICUL POATE SĂ VĂ AJUTE!

Întrebați medicul cum vă pot ajuta 
medicamentele imunostimulatoare să vă 

protejați pe dumneavoastră și pe cei dragi.
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