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Imunoglukan P4H Plus, płyn dla dzieci pow. 3. roku życia i
dorosłych, 100 ml
 

Cena: 31,45 zł

Opis słownikowy

Marka Imunoglukan

Postać płyn

Producent Pleuran

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Bez czarny, Cynk, Czarna porzeczka, 
Pelargonia afrykańska, Witamina C

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Imunoglukan P4H Plus, płyn dla dzieci pow. 3. roku życia i
dorosłych, 100 ml

IMUNOGLUKAN PLUS dodatkowo zawiera ekstrakty roślinne, wykazujące dobroczynne właściwości na codziennego funckjonowanie
organizmu.

IMUNOGLUKAN - substancja pochodzenia naturalnego zawierająca B-1,3/1,6-D-glukan - kompleks polisacharydów wyizolowanych z
boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus).
PELARGONIA AFRYKAŃSKA - standaryzowany ekstrakt z korzenia pelargonii pomaga w utrzymaniu zdrowia układu oddechowego.
CZARNY BEZ - jeden z najpopularniejszych składników roślinnych. Cierpki smak jego owoców został złagodzony dodatkiem miodu
CZARNA PORZECZKA - jej owoce są pyszne zarówno na surowo, jak w postaci dżemów czy soków. Mają podobne właściwości do soku
z czarnego bzu.
ROSICZKA OKRĄGŁOLISTNA - w składzie produktu znajduje się również Drosera rotundifolia. Przetwory z rosiczki stosuje się tradycyjnie
do wspomagania układu oddechowego.
STULISZ LEKARSKI - Ekstrakt z ziela stulisza lekarskiego (Sisymbrium officinale) sprzyja prawidłowemu funckjonowaniu dróg
oddechowych.
WITAMINA C + CYNK - witamina C działa antyoksydacyjnie. Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
oraz zmniejsza uczucia zmęczenia i znużenia. Cynk wspiera prawidłową odpowiedź immunologiczną.
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Woda, miód kwiatowy, ekstrakt z (cz??ci ro?liny) rosiczki okr?g?olistnej (Drosera

rotundifolia), sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), Imunoglukan® -

pozyskiwany z boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus), ekstrakt z ziela stulisza

lekarskiego (Sisymbrium officinale), sok z owoców czarnej porzeczki (Ribes nigrum),

regulator kwasowo?ci (kwas cytrynowy), ekstrakt z korzenia pelargonii afryka?skiej

(Pelargonium sidoides), witamina C (kwas L-askorbinowy), cynk (diglicynian cynku),

substancja konserwuj?ca (sorbinian potasu), substancja s?odz?ca (sukraloza),

substancja zag?szczaj?ca (sól sodowa karboksymetylocelulozy).

Sk?adniki 10 ml % RWS* 20 ml % RWS*
Rosiczka
okr?g?olistna

300 mg --- 600 mg ---

Sok z czarnego
bzu

242 mg --- 484 mg ---

Imunoglukan 100 mg --- 200 mg ---

Stulisz lekarski 75 mg --- 150 mg ---

Sok z czarnej
porzeczki

54 mg --- 108 mg ---

Pelargonia
afryka?ska

30 mg --- 60 mg  

Witamina C 26,4 mg 33% 52,8 mg 66%

Cynk 5 mg 50% 10 mg 100%

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