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Imunoglukan P4H x 40 kaps
 

Cena: 44,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 kaps

Postać Kapsułki

Producent PLEURAN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Imunoglukan (beta-(1,3/1,6)-D-glukan z boczniaka ostrygowatego), witamina C (L-askorbinian wapnia), żelatyna, substancja
przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, barwnik - tlenek tytanu, barwnik - tlenek żelaza, barwnik - indygotyna.

Zawartość w 1 kapsułce:
Imunoglukan® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) 100 mg*
witamina C (L-askorbinian wapnia) 100 mg (125% RWS)

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

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 40 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Imunoglukan P4H polecany jest w okresach zwiększonej zachorowalności, dla osób, które często chorują na grypę, w okresach
przejściowych lub gdy organizm jest osłabiony. Składniki zawarte w produkcie wzmacniają naturalną odporność u osób, które mają
skłonność do nawracających zachorowań.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Suplement diety nie może być stosowany przez pacjentów po przeszczepach
narządów wewnętrznych.

Stosowanie
1 do 2 kapsułek 1 raz dziennie przez co najmniej 2-3 miesiące. Kapsułki należy połykać w całości obficie popijając wodą, najlepiej
wieczorem przed snem albo rano przed jedzeniem.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
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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