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Imunoglukan P4H syrop dla dzieci 120 ml
Cena: 38,25 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny od ręki

Opakowanie

120 ml

Postać

Syropy

Producent

PLEURAN

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Wstęp
Imunoglukan P4H to suplement diety, w którym zawarte zostały składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Wśród nich znajdziemy m.in. witaminę C oraz Immunoglukan (beta-(1,3/1,6)-D-glukan z boczniaka ostrygowatego).
Witamina C zawarta w syropie wspiera prawidłową syntezę kolagenu, co w efekcie przekłada się na prawidłową pracę naczyń
krwionośnych, kości i chrząstek. Co ważne, witamina C przyczynia się do ochrony komórek przed szkodliwym działaniem stresu
oksydacyjnego, a także przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Imunoglukan P4H to suplement diety przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia. Preparat nie zawiera cukrów, aromatów
ani barwników. Jest także wolny od glutenu. Jedna buteleczka zawiera 120 ml syropu Imunoglukan P4H.
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
Charakterystyka
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Imunoglukan P4H to suplement diety w formie płynu, który przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia. Preparat ten
zawiera Immunoglukan®, która stanowi występujący w naturze polisacharyd, a także witaminę C w formie kwasu askorbinowego.
Witamina C pomaga w utrzymaniu naturalnej odporności organizmu, a także wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego.o.
Immunoglukan® przedostaje się w niezmienionej postaci do jelita cienkiego, gdzie dociera do komórek immunologicznych w kępkach
Peyera. Komórki te stanowią cenny element odpowiedzialny za odpowiedź immunologiczną.
Stosowanie syropu Imunoglukan P4H wskazane jest w następujących sytuacjach:
chęć utrzymania naturalnej odporności organizmu i wsparcie układu immunologicznego;
okres ogólnego zmęczenia psychicznego i fizycznego;
chroniczny stres;
intensywna aktywność fizyczna;
okres wyższej zachorowalności na infekcje przeziębieniowe.
Przeciwwskazania
Syrop Imunoglukan P4H nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie
powinny go przyjmować pacjenci po przeszczepach narządów wewnętrznych.
Stosowanie
Zalecane spożycie syropu Imunoglukan P4H przez dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia wynosi: 1 łyżeczka do herbaty (5 ml)
dziennie. Preparat należy przyjmować rano przed jedzeniem lub wieczorem przed snem, przez okres co najmniej 2-3 miesięcy. Zalecaną
porcję można zwiększyć dwukrotnie w okresie jesienno-zimowym, przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Co ważne, zwiększoną
porcję należy przyjmować raz dziennie, przez okres co najmniej 3 dni. Przed każdorazowym użyciem syropu Imunoglukan P4H należy
mocno wstrząsnąć butelką.
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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