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Imunit forte x 30 kaps
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Imunit Forte w postaci kapsułek od Solinea jest produktem, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych,
dzieci szkolne oraz dzieci przedszkolne od 3. roku życia (w dawkach dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych). Produkt
wykorzystywany jest jako wsparcie w okresach o zwiększonym ryzyku infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Na co jest Imunit Forte? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanej diety w beta-glukan oraz selen.
Suplement diety wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. W składzie suplementu diety znajduje się opatentowany
BDI 11TM glukan. Jest to rozpuszczalny w wodzie beta-glukan (Beta-1,3/1,6-D glukan), który pochodzi z drożdży Saccharomyces
cerevisiae, skąd pozyskiwany jest w procesie ekstrakcji ze ścian komórkowych. Jest to naturalny polisacharyd o wysokiej czystości,
który charakteryzuje się wysoką wchłanialnością z przewodu pokarmowego.

W opakowaniu o masie netto 11,767 g znajduje się 30 kapsułek Imunit Forte. W skład 1 kapsułki wchodzi 100 mg beta-glukanu oraz
33,31 µg pięciowodnego selenianu sodu (co stanowi odpowiednik 10 µg (18% RWS) selenu). Składniki pomocnicze wykorzystane w
kapsułkach to natomiast dekstryna kukurydziana, stearynian magnezu, ditlenek krzemu, żelatyna oraz dwutlenek tytanu.

Suplement diety Imunit Forte należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta i w dawkach przez niego określonych. Wskazane 
dawkowanie Imunit Forte w przypadku dzieci przedszkolnych od 3. roku życia to 1 kapsułka dziennie. Aby prawidłowo podać preparat
dzieciom w tej grupie wiekowej, zaleca się wysypanie zawartości kapsułki i rozpuszczenie w około 50 ml ciepłego płynu, a następnie
podanie dziecku, aby wypiło całość. Dzieciom w wieku szkolnym należy natomiast podawać 1–2 kapsułki Imunit Forte dziennie, a osoby
dorosłe powinny przyjmować 1–3 kapsułki Imunit Forte w ciągu dnia. W tych grupach wiekowych zaleca się połykanie kapsułek w
całości i popijanie odpowiednią ilością płynu. Preparat w tych grupach wiekowych zaleca się przyjmować przez czas około 1 tygodnia w
wyższych dawkach, po czym zaleca się tygodniową przerwę. Następnie można wznowić stosowanie kapsułek, przy czym zaleca się
wówczas stosowanie mniejszych porcji produktu. Maksymalne działanie produktu zauważalne jest indywidualnie po około 1–2
miesiącach stosowania wyrobu w określonych dawkach.

Nie wszyscy powinni stosować suplement diety Imunit Forte. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na którykolwiek ze
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składników kapsułek. Jeśli pacjent zauważy objawy nadwrażliwości, powinien odstawić suplement i zasięgnąć porady lekarza. 
Suplement diety Imunit Forte nie powinien być również traktowany jako zamiennik zbilansowanych posiłków, czy też zdrowego trybu
życia, ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić i został opracowany, aby je uzupełniać. Pacjent nie powinien przyjmować większej dawki
suplementu diety niż wskazana. Produkt wymaga również prawidłowego przechowywania. Należy zabezpieczyć go w taki sposób, aby
dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu.

Składniki
BDI 11TM glukan (rozpuszczalny w wodzie o wysokiej czystości chemicznej, pozyskany w ramach ekstrakcji biomasy drożdży piwnych),
nośnik: dekstryna kukurydziana, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, stabilizator: ditlenek krzemu, selen (pięciowodny
selenin sodu), kapsułka: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu

1 kapsułka zawiera:
Beta - glukan 100 mg*
Selen - 33,31 µg pięciowodnego seleninu sodu odpowiada 10 µg selenu - 18% RWS

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto
11,767 g ± 7,5% (30 kapsułek)

Charakterystyka
Imunit Forte polecany jest przede wszystkim w okresie zwiększonego ryzyka wirusowych i bakteryjnych infekcji.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Stosowanie
Wspomagająco w okresie zwiększonego ryzyka infekcji:
Dzieci od 3 lat ( w wieku przedszkolnym) 1 kapsułka dziennie.
U dzieci w wieku szkolnym 1 - 2 kapsułki dziennie.
U osób dorosłych 1 - 3 kapsułki dziennie.
Zawartość kapsułki można wysypać i rozpuścić w ok 50 ml ciepłego płynu. Zaleca się stosowanie preparatu przez około 1 tydzień, a po
tygodniowej przerwie należy wznowić przyjmowanie w mniejszych porcjach.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 25°C, w suchym miejscu, chronić od światła. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Producent
Producent:
Simply You Pharmaceuticals a.s.
Rohacova 188/37, 130 00 Praha 3
Republika Czeska
Dystrybutor:
Solinea
ul. Koncertowa 7/277,
20-843 Lublin

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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