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Imunoglukan P4H, płyn dla dzieci, 120 ml
 

Cena: 31,00 zł

Opis słownikowy

Marka Imunoglukan

Postać płyn

Producent Pleuran

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Beta-glukan, Witamina C

Opis produktu
 

Opis Imunoglukan P4H, płyn dla dzieci, 120 ml

Imunoglukan P4H jest płynem przeznaczonym dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych. Dostarcza witaminę C, która pomaga
utrzymać naturalną odporność organizmu i działa na nią wspomagająco. Polecany w okresach ogólnego zmęczenia psychicznego i
fizycznego oraz przy chronicznym stresie. Wskazany także dla osób intensywnie uprawiających sport oraz w okresie wyższej
zachorowalności.

Działanie Imunoglukan P4H, płyn dla dzieci, 120 ml

Preparat Imunoglukan P4H zawiera opatentowaną substancję Imunoglukan®, która jest występującym w naturze biologicznie
aktywnym polisacharydem oraz witaminę C w formie kwasu askorbinowego. Imunoglukan w niezmienionej postaci przedostaje się do
jelita cienkiego gdzie dociera do komórek immunologicznych w kępkach Peyera. Komórki te 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 powoduje uruchomienie mechanizmów
obronnych w całym organizmie.Witamina C poprzez zwiększenie aktywności białych krwinek oraz interferonu działa wspomagająco na
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Preparat nie zawiera cukrów, aromatów ani barwników. Wolny od glutenu.

Skład Imunoglukan P4H, płyn dla dzieci, 120 ml
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Woda, fruktoza, Imunoglukan® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan z boczniaka ostrygowatego),

witamina C (kwas L-askorbinowy), regulator kwasowo?ci -kwas cytrynowy, substancja

konserwuj?ca - sorbinian potasu.

Zawarto?? substancji charakteryzuj?cych produkt:

Sk?adniki 5 ml % RWS* 10 ml % RWS*
Imunoglukan(be
ta-(1,3/6) D-
glukan)

50 mg --- 100 mg ---

Witamina C 50 mg 62,5% 100 mg 125%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Dawkowanie Imunoglukan P4H, płyn dla dzieci, 120 ml

Zaleca się przyjmowanie 1 łyżeczki płynu od herbaty (5 ml) na dzień, najlepiej rano przed śniadaniem lub wieczorem przed snem przez
okres co najmniej 2–3 miesięcy.
Przy zmiennych warunkach atmosferycznych, w okresie jesienno-zimowym porcję można zwiększyć dwukrotnie.
Zwiększoną porcję zaleca się stosować raz dziennie, minimalnie przez okres 3 dni.
Butelkę przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć.

Informacje dodatkowe Imunoglukan P4H, płyn dla dzieci, 120 ml

Z uwagi na naturalne pochodzenie składników kolor płynu może się różnić w zależności od partii produktu.
Po otwarciu opakowania i po każdym użyciu dobrze zamkniętą butelkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C. Zużyć w
ciągu trzech miesięcy od otwarcia.
Preparatu nie wolno stosować u osób z przeszczepionymi narządami wewnętrznymi.
Płyn nie zawiera alkoholu, barwników, aromatów.

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.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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