Príbalová informácia

Imunoglukan P4H®
výživový doplnok
Imunita1
Imunoglukan®
Vitamín C1
Zloženie Imunoglukan P4H® kapsuly:
1 kapsula obsahuje: Imunoglukan® 100 mg (RVH* neurčená), vitamín C 100 mg (125% RVH*)
Zloženie: L-askorban vápenatý (vitamín C), Imunoglukan®, stearan horečnatý (protihrudkujúca látka).
Kapsula je rastlinného pôvodu, vyrobená z hydroxypropylmetylcelulózy s použitím povolených potravinárskych farbív (meďnatý komplex
chlorofylínov, oxid titaničitý).
Zloženie Imunoglukan P4H® tekutá forma:
1 ml obsahuje: Imunoglukan® 10 mg (RVH* neurčená), vitamín C 10 mg (12,5% RVH*)
Neobsahuje alkohol, farbivá ani aromatické látky.
Zloženie: voda, fruktóza, Imunoglukan®, kyselina L-askorbová (vitamín C), kyselina citrónová (regulátor kyslosti), sorban draselný (konzervačná
látka).
*RVH – referenčná výživová hodnota
Výživové doplnky Imunoglukan P4H® neobsahujú glutén.
Použitie:
Imunoglukan P4H® je výživový doplnok pre dlhodobé užívanie. Hlavnou účinnou zložkou prípravkov Imunoglukan P4H® je
Imunoglukan® vo vhodnej kombinácii s vitamínom C. Tekutá forma bola vyvinutá špeciálne pre deti a dospelých uprednostňujúcich
tekuté formy prípravkov. Imunoglukan® v kombinácii s vitamínom C pôsobí v prípravkoch Imunoglukan P4H® synergicky, čo znamená,
že účinok týchto látok sa vzájomným pôsobením podporuje.
Imunoglukan® je vysoko purifikovaná látka, komplex biologicky aktívnych polysacharidov, získavaný izoláciou z Pleurotus ostreatus.
Jeho bezpečnosť a účinnosť bola overená v klinických štúdiách a pozorovaniach, ktoré boli publikované v odbornej literatúre.
Vitamín C1 prispieva k správnej funkcii imunitného systému.
Vitamín C prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.
Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Odporúčané dávkovanie Imunoglukan P4H® kapsuly:
Doporučuje sa užívať 1-2 kapsuly 1x denne, a to dlhodobo (minimálne 2-3 mesiace). Pri zvýšených nárokoch na organizmus sa
doporučuje užívať 2-3 kapsuly 1x denne krátkodobo (3-7 dní). Kapsuly sa prehĺtajú vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody,
najlepšie večer pred spaním alebo ráno nalačno. V prípade potreby je možné obsah kapsuly vysypať na lyžičku, a tak užiť.
Obsah
Imunoglukan®
Vitamín C

1 kapsula
100 mg (RVH* neurčená)
100 mg (125% RVH*)

2 kapsuly
200 mg
200 mg (250% RVH*)

3 kapsuly
300 mg
300 mg (375% RVH*)

Odporúčané dávkovanie Imunoglukan P4H® tekutá forma:
Odporúča sa užívať 1 ml na 5 kg telesnej hmotnosti 1x denne, a to dlhodobo (minimálne 2–3 mesiace). Zvýšenú dávku (2 ml/5 kg) je
vhodné užívať 1x denne 3–7 dní pri zvýšených nárokoch na organizmus. Prípravok sa užíva najlepšie večer pred spaním alebo ráno
nalačno. Pred každým použitím je nutné fľaštičku dôkladne a energicky pretrepať.
Hmotnosť [kg]

15
20
25
30

Denná dávka [ml]

3
4
5
6

Imunoglukan® [mg]

30
40
50
60

Vitamín C [mg]

30
40
50
60

RVH* [%]

38
50
63
75

Zvýšená dávka [ml]

6
8
10
12

Upozornenie:
Odporúčané dávkovanie sa nesmie prekročiť. Prípravok nesmú užívat osoby s transplantovanými orgánmi. Osoby užívajúce imunosupresíva, tehotné a dojčiace ženy len po odporučení lekára. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada pestrej stravy, sú vhodné pre
dospelých a deti od 3 rokov.

Balenie:
30+10 cps, 60 cps / 120 ml, 250 ml

Výrobca:
PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I. č. 13/A, 821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5341 5577, e-mail: info@imunoglukan.com, www.imunoglukan.com

P1121SKCZ/1/2020

Skladovanie:
Skladujte mimo dosahu malých detí. Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným svetlom. Skladujte v suchu pri teplote od
5–25°C. Fľaštičku po otvorení a každom použití ihneď dobre uzatvorte a uchovajte v chladničke od 2–8°C. Spotrebujte do 3 mesiacov
od otvorenia.

Příbalová informace

Imunoglukan P4H®
doplněk stravy
Imunita1
Imunoglukan®
Vitamin C1
Složení Imunoglukan P4H® kapsle:
1 kapsle obsahuje: Imunoglukan® 100 mg (RVH* neurčena), vitamin C 100 mg (125% RVH*)
Složení: L-askorbát vápenatý (vitamin C), Imunoglukan®, stearan hořečnatý (protispékavá látka).
Kapsle je rostlinného původu, vyrobena z hydroxypropylmethylcelulosy s použitím povolených potravinářských barviv (měďnatý komplex
chlorofylinů, oxid titaničitý).
Složení Imunoglukan P4H® tekutá forma:
1 ml obsahuje: Imunoglukan® 10 mg (RVH* neurčena), vitamin C 10 mg (12,5% RVH*)
Neobsahuje alkohol, barviva ani aromata.
Složení: voda, fruktóza, Imunoglukan®, L-askorbová kyselina (vitamin C), kyselina citronová (regulátor kyselosti), sorban draselný
(konzervační látka).
*RVH – referenční výživová hodnota
Doplňky stravy Imunoglukan P4H® neobsahují lepek.
Použití:
Imunoglukan P4H® je doplněk stravy pro dlouhodobé užívání. Hlavní účinnou složkou přípravku Imunoglukan P4H® je Imunoglukan® vo vhodné kombinaci s vitaminem C. Tekutá forma byla vyvinuta speciálně pro děti a dospělé upřednostňující tekuté formy
přípravků.
Imunoglukan® v kombinaci s vitaminem C působí v přípravcích Imunoglukan P4H® synergicky, což znamená, že účinek těchto látek
se vzájemným působením podporuje.
Imunoglukan® je vysoce purifikovaná látka, komplex biologicky aktívních polysacharidů, získavaný izolácí z Pleurotus ostreatus. Jeho
bezpečnost a účinnost byla ověřena v klinických studiích a pozorováních, které byly publikovány v odborné literatuře.
Vitamín C1 přispívá k normální funkci imunitního systému.
Vitamín C přispíva ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Vitamín C přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Doporučené dávkování Imunoglukan P4H® kapsle:
Doporučuje se užívat 1-2 kapsle 1x denně, a to dlouhodobě (minimálně 2-3 měsíce). Při zvýšených nárocích na organismus se
doporučuje užívat 2-3 kapsle 1x denně krátkodobě (3-7 dní). Kapsle se polyká vcelku a zapíjí se dostatečným množstvím vody, nejlépe
večer před spaním anebo ráno nalačno. V případě potřeby je možné obsah kapsle vysypat na lžičku a pak užít.
Obsah
Imunoglukan®
Vitamin C

1 kapsle
100 mg (RVH* neurčena)
100 mg (125% RVH*)

2 kapsle
200 mg
200 mg (250% RVH*)

3 kapsle
300 mg
300 mg (375% RVH*)

Doporučené dávkování Imunoglukan P4H® tekutá forma: Doporučuje se užívat 1 ml na 5 kg tělesné hmotnosti 1x denně, a to
dlouhodobě (minimálně 2–3 měsíce). Zvýšenou dávku (2 ml/5 kg) je třeba užívat 1x denně 3–7 dnů při zvýšených nárocích na
organismus. Přípravek se užívá nejlépe večer před spaním anebo ráno nalačno. Před každým užitím je nutné lahvičku důkladně
a energicky protřepat.
Hmotnost [kg]

Denní dávka [ml]

Imunoglukan ® [mg]

Vitamin C [mg]

15
20
25
30

3
4
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6

30
40
50
60

30
40
50
60

RVH*[%]

38
50
63
75

Zvýšená dávka [ml]

6
8
10
12

Upozornění:
Doporučené dávkování nesmí být překročeno. Přípravek nesmí užívat osoby s transplantovanými orgány. Osoby užívající imunosupresiva,
těhotné a kojící ženy len po doporučení lékaře. Doplňky stravy nejsou určeny k užívání jako náhrada pestré a vyvážené stravy, jsou vhodné pro
dospělé a děti od 3 let.

Balení:
30+10 cps, 60 cps / 120 ml, 250 ml

Výrobce:
PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I. č. 13/A, 821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5341 5577, e-mail: info@imunoglukan.com, www.imunoglukan.com

P1121SKCZ/1/2020

Skladování:
Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním světlem. Skladujte v suchu při teplotě od
5–25°C. Lahvičku po otevření a každém použití ihned dobře uzavřete a uchovávejte v chladničce od 2–8°C. Spotřebujte do 3 měsíců od
otevření.

