Příbalová informace

Imunoglukan P4H® ACUTE!
doplněk stravy
Imunoglukan®, vitamin C a zinek
Vitamin C a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému.
Vitamin C přispíva ke snížení míry únavy a vyčerpání.
1 kapsle obsahuje: Imunoglukan® 300 mg (RVH* neurčena), vitamin C 160 mg (200 % RVH*), zinek 10 mg (100 % RVH*).
*RVH – referenční výživová hodnota.
Složení: Imunoglukan®, L-askorbát vápenatý (vitamin C), bisglycinát zinečnatý (zinek), stearan hořečnatý (protispékavá látka),
kyselina benzoová (konzervační látka).
Kapsle je rostlinného původu, vyrobena z hydroxypropylmethylcelulosy s použitím povolených potravinářských barviv (oxidy železa,
oxid titaničitý).
Imunoglukan® je vysoce purifikovaná látka, komplex biologicky aktivních polysacharidů, získávaný izolací z Pleurotus
ostreatus. Jeho bezpečnost a účinnost byla ověřena v klinických studiích a pozorováních, které byli publikovány v odborné
literatuře.
Vitamin C si náš organismus nedokáže syntetizovat, proto je nutné přijímat ho v potravě. Referenční výživová hodnota vitaminu C
je 80 mg. Tělo přijme jenom tolik vitaminu C, kolik potřebuje. Je nezbytný pro život a udržení zdravého organismu, protože v
lidském těle vykonává mnoho důležitých funkcí. Ovlivňuje metabolismus aminokyselin a syntézu kolagenu, čímž přispívá ke
správné funkci krevních cév, kostí a chrupavek. Vychytává volné radikály, a tak chrání buňky před oxidativním stresem. Svým
působením v organismu přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Jedna kapsle Imunoglukan P4H® ACUTE! obsahuje 160 mg vitaminu C (dvojnásobnou referenční výživovou hodnotu). Imunoglukan® v kombinaci s
vitaminem C a zinkem působí v přípravku Imunoglukan P4H® ACUTE! synergicky, což znamená, že účinek těchto látek se
vzájemným působením podporuje.
Zinek je minerální stopový prvek, který katalyzuje přes 300 enzymatických reakcí a kladně působí na buněčný metabolismus tuků,
sacharidů a bílkovin. Důležitá je jeho úloha i při udržování zdravé pokožky, nehtů a vlasů. Podílí se na syntéze DNA, při procesech
dělení buněk a podobně jako vitamin C má antioxidační účinky. Jedna kapsle Imunoglukan P4H® ACUTE! obsahuje 10 mg zinku
(referenční výživovou hodnotu). Svým působením v organismu přispívá k normální funkci imunitního systému.
Použití: Imunoglukan P4H® ACUTE! je doplněk stravy pro krátkodobé užívání. Obsahuje Imunoglukan® 300 mg, dvojnásobnou
referenční výživovou hodnotu vitaminu C a referenční výživovou hodnotu zinku, které přispívají k normální funkci imunitního systému.
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně, po dobu 5 dní. Kapsle se polyká vcelku a zapíjí se dostatečným množstvím vody,
nejlépe večer před spaním anebo ráno nalačno. Obsah kapsle je možné vysypat na lžičku, a tak užít. Přípravek je vhodný pro dospělé
a děti od 3 let.
Neobsahuje lepek.
Upozornění: Doporučené dávkování nesmí být překročeno. Přípravek nesmí užívat osoby s transplantovanými orgány. Osoby
užívající imunosupresiva, těhotné a kojící ženy jen po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Doplňky stravy nejsou určeny k užívání jako
náhrada pestré a vyvážené stravy. Neužívejte Imunoglukan P4H® ACUTE!, pokud jste přecitlivělý na některou ze složek přípravku.
U osob s potížemi při trávení zinečnatých solí je možné přípravek užívat s malým množstvím potravy.
Skladování: Skladujte v suchu při teplotě od 5°C do 25°C. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním světlem. Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
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Balení: 5 kapslí /5 dní

