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Imunit Forte, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 30,09 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Solinea

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Beta-glukan, Selen

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Imunit Forte, kapsułki, 30 szt.

Imunit Forte to suplement diety zawierający beta-glukan drobnocząsteczkowy (otrzymywany z drożdży, rodzaj wielocukru) i selen -
składnik wspierający układ immunologiczny. Produkt przeznaczony dla dzieci (od 3 lat), młodzieży i dorosłych.

Skład Imunit Forte, kapsułki, 30 szt.

BDI 11® glukan (rozpuszczalny w wodzie, o wysokiej czysto?ci chemicznej, pozyskany
w ramach ekstrakcji biomasy dro?d?y piwnych), dekstryna kukurydziana, substancja
przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, stabilizator: dwutlenek
krzemu, selen (selenian (IV) sodu), sk?adniki otoczki kapsu?ki: ?elatyna, barwnik:
dwutlenek tytanu.

Sk?adnik 1 kapsu?ka % RWS 2 kapsu?ki % RWS 3 kapsu?ki% RWS
Beta-glukan 100 mg --- 200 mg -- 300 mg--
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Selen 10 µg 18% 20 µg 36% 30 µg54%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

10 µg selenu = 33,31 µg selenianu (IV) sodu

Działanie Imunit Forte, kapsułki, 30 szt.

Imunit Forte zawiera składniki wspierające funkcjonowanie systemu immunologicznego. Wśród składników suplementu diety Imunit
Forte warto wymienić selen i beta-glukan (1 kapsułka zawiera 100 mg tego składnika).

Beta-glukan to pochodna cukrowa, pozyskiwana z komórek Saccharomyces cerevisiae. To składnik rozpuszczalny w wodzie, naturalny
wielocukier (polisacharyd) beta-1,3/1,6-D glukan. Wykazuje (wg badań naukowych) aktywność biologiczną.

Dodatkowo Imunit Forte jest łatwo wchłaniany z przewodu pokarmowego, suplement diety cechuje wysoka czystość chemiczna.

Dawkowanie Imunit Forte, kapsułki, 30 szt.

Dzieci, m?odzie? i doro?li: 1 kapsu?ka na dob?.

Maksymalne dzia?anie nast?puje indywidualnie po 1-2 miesi?cznym stosowaniu
zalecanej porcji.

Sposób stosowania kapsu?ek w zale?no?ci od kategorii wiekowej:

Dzieci od 3 lat (wiek przedszkolny) - zawarto?? kapsu?ki wysypa? i rozpu?ci? w
ok. 50 ml ciep?ego p?ynu (miesza? przez 3-5 minut do rozpuszczenia si?
proszku).
Dzieci w wieku szkolnym, m?odzie? i osoby doros?e - po?kn?? kapsu?k? z
odpowiedni? ilo?ci? p?ynu.

Szybkie wch?anianie preparatu mo?na osi?gn?? poprzez rozpuszczenie zawarto?ci w
p?ynie lub pod j?zykiem (ostatni sposób umo?liwia absorpcj? przez b?on? ?luzow?
jamy ustnej i górnych dróg oddechowych).

Preparat Imunit Forte mo?na stosowa? równie? w wi?kszych porcjach (przez
tydzie?):
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Dzieci w okresie szkolnym, m?odzie?: 2 kapsu?ki na dob?.

Doro?li: 2-3 kapsu?ki na dob?.

Po tygodniowym przyjmowaniu preparatu wg powy?szego schematu nale?y powróci?
do przyjmowania mniejszych porcji tj. 1 kapsu?ka na dob?.

Przeciwwskazania Imunit Forte, kapsułki, 30 szt.

Nie stosować preparatu jeśli występuje nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników preparatu - w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów należy zasięgnąć porady lekarza i zaprzestać stosowanie tego produktu.

Informacje dodatkowe Imunit Forte, kapsułki, 30 szt.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C; chronić od światła.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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