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Imunoglukan P4H, kapsułki, 40 szt.
 

Cena: 40,84 zł

Opis słownikowy

Marka Imunoglukan

Postać kapsułki

Producent Pleuran

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Beta-glukan, Witamina C

Opis produktu
 

Opis Imunoglukan P4H, kapsułki, 40 szt.

ImunoglukanP4H® to suplement diety, który dostarcza witaminę C pomagającą utrzymać naturalną odporność organizmu. Wskazany
szczególnie dla osób, u których zwiększa się zapotrzebowanie na witaminę C, jak również w okresach ogólnego zmęczenia
psychicznego i fizycznego oraz przy chronicznym stresie. Polecany również dla osób, które intensywnie uprawiają sport. Regularne
stosowanie preparatu pomaga powrócić do właściwego stanu odporności organizmu podczas i po terapii antybiotykami, radioterapii,
chemoterapii oraz w ogólnych stanach przemęczenia. Przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.

Działanie Imunoglukan P4H, kapsułki, 40 szt.

Preparat Imunoglukan P4H® jest źródłem opatentowanej substancji Imunoglukan. Imunoglukan jest występującym w naturze
biologicznie aktywnym polisacharydem. W niezmienionej postaci przedostaje się on do jelita cienkiego. Tam dociera do komórek
immunologicznych w kępkach Peyera, które są bardzo ważne dla odpowiedzi immunologicznej. Receptory znajdujące się na powierzchni
komórek odpornościowych łatwo wykrywają Imunoglukan® i wiążą się z nim. Po związaniu Imunoglukan® aktywuje odpowiedź
immunologiczną, która stopniowo prowadzi do uruchomienia mechanizmów obronnych w całym organizmie. Suplement diety
ImunoglukanP4H® zawiera również witaminę C w formie przyjaznej dla żołądka (L-askorbinian wapnia). Witamina C zwiększa
aktywność białych krwinek oraz interferonu dzięki czemu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Preparat
pomaga wzmocnić mechanizmy obronne organizmu chroniąc przed różnego rodzaju chorobami i infekcjami. Produkt wolny od cukrów,
aromatów i barwników. Bezglutenowy.
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Skład Imunoglukan P4H, kapsułki, 40 szt.

Imunoglukan (beta-(1,3/1,6)-D-glukan z boczniaka ostrygowatego), witamina C (L-

askorbinian wapnia), ?elatyna, substancja przeciwzbrylaj?ca - stearynian magnezu,

barwnik - tlenek tytanu, barwnik - tlenek ?elaza, barwnik - indygotyna.

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS* 2 kapsu?ki % RWS*
Imunoglukan (b
eta-(1,3/1,6)-D-
glukan

100 mg --- 200 mg ---

Witamina C 100 mg 125% 200 mg 250%

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

Dawkowanie Imunoglukan P4H, kapsułki, 40 szt.

Zaleca się przyjmowanie od 1 do 2 kapsułek 1 raz dziennie przez co najmniej 2 – 3 miesiące.
Kapsułki należy połykać w całości obficie popijając wodą, najlepiej wieczorem przed snem albo rano przed jedzeniem.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Informacje dodatkowe Imunoglukan P4H, kapsułki, 40 szt.

Preparatu nie wolno stosować u osób z przeszczepianymi narządami wewnętrznymi.
Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

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 pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

