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Imunoglukan P4H syrop dla dzieci 120 ml
 

Cena: 48,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Syropy

Producent PLEURAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Imunoglukan P4H w postaci syropu dla dzieci jest produktem przeznaczonym dla dzieci od 3. roku życia, a także dla
dzieci starszych, młodzieży i pacjentów dorosłych. W jego składzie znajduje się występujący w naturze polisacharyd oraz kwas
askorbinowy. W formule syropu nie znajduje się natomiast alkohol i gluten, poza tym produkt jest pozbawiony aromatów oraz cukrów i
syntetycznych barwników organicznych.

Na co jest Imunoglukan P4H syrop dla dzieci? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej diety w
imunoglukan oraz witaminę C. Suplement diety wspomaga pracę układu odpornościowego. Zawarta w nim witamina C wspomaga też
produkcję kolagenu, a w efekcie przyczynia się do poprawy funkcjonowania naczyń krwionośnych, chrząstek i kości. Dodatkowo
witamina C wspomaga ochronę antyoksydacyjną komórek. Wskazaniem do stosowania suplementu diety Imunoglukan P4H syrop dla
dzieci jest chęć wsparcia naturalnej odporności i pracy układu immunologicznego. Suplementacja polecana jest też pacjentom w
okresie szczególnego zmęczenia fizycznego i psychicznego, a także osobom, które zmagają się z chronicznym stresem. Suplement
diety Imunoglukan P4H syrop dla dzieci może być też stosowany przy intensywnej aktywności fizycznej, poza tym może być pomocny
w okresie większej zachorowalności na wirusowe choroby infekcyjne.

W opakowaniu znajduje się 120 ml syropu dla dzieci Imunoglukan P4H. W skład 5 ml suplementu diety wchodzi 50 mg
Imunoglukanu® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) oraz 50 mg (62,5% RWS) witaminy C. Skład suplementu diety uzupełniają substancje
pomocnicze, w tym fruktoza i kwas cytrynowy, a także kwas benzoesowy. Suplement diety powinien być stosowany według zaleceń
lekarza i we wskazanych przez niego dawkach. Rekomendowane dawkowanie Imunoglukan P4H syrop dla dzieci to 5 ml syropu
przyjmowane 1 raz dziennie. Suplement diety należy przyjmować w godzinach porannych przed śniadaniem lub godzinach wieczornych
przed snem. Zaleca się korzystanie z produktu przez przynajmniej 2-3 miesiące. W okresie jesienno-zimowym dopuszczalne jest
dwukrotne zwiększenie przyjmowanej porcji syropu dla dzieci Imunoglukan P4H– wspomniana zwiększona porcja również powinna
być przyjmowana raz dziennie. Przed odmierzeniem odpowiedniej dawki produktu należy dokładnie wstrząsnąć jego opakowaniem.

Suplement diety Imunoglukan P4H syrop dla dzieci posiada przeciwwskazania, więc nie każdy może go stosować. Przeciwwskazaniem
do stosowania produktu jest nadwrażliwość na choć jeden z jego składników. Suplement diety nie powinien być podawany
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pacjentom po przeszczepach narządów wewnętrznych. Imunoglukan P4H syrop dla dzieci nie jest w stanie zastąpić zróżnicowanych
posiłków oraz prowadzenia zdrowego trybu życia, więc nie należy traktować go jako ich zamiennika. Produkt nie powinien być
również przyjmowany w większych dawkach od wskazanych przez producenta. Zaleca się poza tym bezpieczne przechowywanie
syropu, w tym jego zabezpieczenie, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Składniki
Wyciąg z boczniaka ostrygowatego-Beta (1,3/1,6)-D-glukan, witamina C.
Substancje pomocnicze: fruktoza,regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwująca - kwas benzoesowy.
Syrop Imunoglukan P4H nie zawiera alkoholu, syntetycznych barwników organicznych, aromatów.

Zawartość w 5 ml syropu:

Imunoglukan® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan): 50 mg*
witamina C (L-askorbinian wapnia): 50 mg (62,5% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 120 ml

Przechowywanie
Przed otwarciem syrop Imunoglukan P4H należy przechowywać w temperaturze 5-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią, mrozem i światłem. Po otwarciu opakowania i po każdym użyciu dobrze zamkniętą butelkę należy
przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C. Otwarte opakowanie Imunoglukan P4H należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia.

Producent
Pleuran s.r.o.
Bratislava, SK.
Dystrybutor:
Pharmapoint Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź

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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