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Príbalová informácia

Imunoglukan P4H® ACUTE! KIDS
Tekutý výživový doplnok so sladidlom a medom 
Imunita1     Dýchacie cesty2

Imunoglukan® + pelargónia2 + baza1 + ríbezľa + rosička1,2 + huľavník2 + vitamín C1 + zinok1

 

 

Zloženie: voda, kvetový med, agávový sirup, Rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia) – extrakt z rastliny, Baza čierna (Sambucus 
nigra) – šťava z plodov, Imunoglukan®, Huľavník lekársky (Sisymbrium officinale) – extrakt z rastliny, Ríbezľa čierna (Ribes nigrum) – 
šťava z plodov, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), Muškát juhoafrický (Pelargonium sidoides) – extrakt z koreňa, vitamín C (kyselina 
L-askorbová), zinok (diglycinát zinočnatý), konzervačná látka (sorban draselný), sladidlo (sukralóza), zahusťovadlo (sodná soľ 
karboxymetylcelulózy) 

*RVH

 

-

 

referenčná

 

výživová

 

hodnota

Použitie: Imunoglukan P4H® ACUTE! KIDS je tekutý výživový doplnok na podporu imunitného systému a dýchacích ciest. 
Je určený pre krátkodobé použitie. Obsahuje Imunoglukan®

synergicky, t.j. účinok týchto látok sa vzájomným pôsobením podporuje.

Imunoglukan® Pleurotus ostreatus.
Vitamín C1 zinok1 prispievajú k správnej funkcii imunitného systému. 

 prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. Vitamín C
Vitamín C a zinok prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Pelargónia2, rosička2 a huľavník2 prispievajú k normálnej funkcii dýchacích ciest.
Baza1 rosička1 prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému.

 

Odporúčané dávkovanie: Odporúčaná denná dávka pre deti do 25 kg telesnej hmotnosti je 2x denne 5 ml alebo 1x denne 10 ml. 
Pre deti nad 25 kg telesnej hmotnosti je odporúčaná denná dávka 2x denne 10 ml alebo 1x denne 20 ml. Prípravok sa užíva najlepšie 
medzi jedlom minimálne počas 5 dní. Z dôvodu zloženia produktu, jeho aktívnych látok na prírodnej báze, môže dôjsť k zmene sfarbenia 
a k vytvoreniu usadeniny, čo neovplyvňuje kvalitu a účinnosť prípravku. Sfarbenie produktu je prírodného pôvodu. Pred každým použitím 
je nutné fľaštičku dôkladne a energicky pretrepať.
Upozornenie: Odporúčané dávkovanie sa nesmie prekročiť. Prípravok nesmú užívať osoby s transplantovanými orgánmi. Osoby 
užívajúce imunosupresíva, tehotné a dojčiace ženy len po odporúčaní lekára. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada pestrej 
stravy. Prípravok je vhodný pre deti od troch rokov. Neužívajte Imunoglukan P4H® ACUTE! KIDS, ak ste precitlivený na niektorú zo 
zložiek prípravku. U osôb s problémami pri trávení zinočnatých solí je možné prípravok užívať s malým množstvom potravy.

  

Skladovanie: Skladujte mimo dosahu malých detí. Pred otvorením uchovávajte na suchom a chladnom mieste pri teplote od 15-25°C. 
Po otvorení a každom použití fľaštičku ihneď dobre uzatvorte a uchovajte v chladničke.
Balenie: 100 ml
Výrobca: PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I. č. 13/A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: info@imunoglukan.com; www.imunoglukan.com

Aktívna látka

Baza čierna 242 mg
  300 mg

  100 mg
    75 mg
    54 mg
    30 mg
 26,4 mg

  5 mg
33%
50%

Rosička okrúhlolistá

Imunoglukan®

Huľavník lekársky
Ríbezľa čierna
Muškát juhoafrický
Vitamín C
Zinok

Obsah v 10 ml RVH*
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Příbalová informace

Imunoglukan P4H® ACUTE! KIDS
Tekutý doplněk stravy se sladidlem a medem 
Imunita1     Dýchací cesty2

Imunoglukan® + pelargonie2 + bez1  + rybíz + rosnatka1,2 + hulevník2 + vitamin C1 + zinek1 

 

 

Složení: voda, květový med, agávový sirup, Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) – extrakt z rostliny, Bez černý (Sambucus 
nigra) – šťáva z plodů, Imunoglukan®, Hulevník lékařský (Sisymbrium officinale) – extrakt z rostliny, Rybíz černý (Ribes nigrum) – šťáva 
z plodů, regulátor kyselosti (kyselina citronová), Muškát jihoafrický (Pelargonium sidoides) – extrakt z kořene, vitamin C (L-askorbová 
kyselina), zinek (bisglycinát zinečnatý), konzervační látka (sorban draselný), sladidlo (sukralóza), zahušťovadlo (sodná sůl 
karboxymethylcelulózy); 

*RVH

 

-

 

referenční

 

výživová

 

hodnota

 

 Použití: Imunoglukan P4H® ACUTE! KIDS je tekutý doplněk stravy na podporu imunitního systému a dýchacích cest. Je určen 
pro krátkodobé použití. Obsahuje Imunoglukan®, kombinaci pěti rostlinných výtažků, vitamin C a zinek, které působí synergicky, tj. účinek 
těchto látek se vzájemným působením podporuje.

Imunoglukan® je vysoce purifikovaná aktivní látka, komplex biologicky aktivních polysacharidů, získávaný izolací z  Pleurotus ostreatus.
Vitamin C1 a zinek1 přispívají k normální funkci imunitního systému. 
Vitamin C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Vitamin C a zinek přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Pelargónie2, rosnatka2 a hulevník2 přispívají k normální funkci dýchacích cest. 
Bez1 a rosnatka1 přispívají k normální funkci imunitního systému. 

 
 

Doporučené dávkování: Doporučená denní dávka pro děti do 25 kg tělesné hmotnosti je 2x denně 5 ml nebo 1x denně 10 ml. Pro 
děti nad 25 kg tělesné hmotnosti je doporučená denní dávka 2x denně 10 ml nebo 1x denně 20 ml. Přípravek se užívá nejlépe mezi 
jídlem minimálně po dobu 5 dní. Z důvodu složení produktu, jeho aktivních látek na přírodní bázi, může dojít ke změně zbarvení a k 
vytvoření usazeniny, což neovlivňuje kvalitu a účinnost přípravku. Zbarvení produktu je přírodního původu. Před každým užitím je nutné 
lahvičku důkladně a energicky protřepat.
Upozornění: Doporučené dávkování nesmí být překročeno. Přípravek nesmí užívat osoby s transplantovanými orgány. Osoby užívající 
imunosupresiva, těhotné a kojící ženy jen po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Doplňky stravy nejsou určeny k používání jako náhrada 
pestré stravy. Přípravek je vhodný pro děti od tří let. Neužívejte Imunoglukan P4H® ACUTE! KIDS, pokud jste přecitlivělý na některou 
ze složek přípravku. U osob s potížemi při trávení zinečnatých solí je možné přípravek užívat s malým množstvím potravy.
Skladování: Skladujte mimo dosah malých dětí. Před otevřením uchovávejte na suchém a chladném místě při teplotě od 15-25°C. 
Po otevření a každém použití lahvičku ihned dobře uzavřete a uchovejte v lednici.
Balení: 100 ml
Výrobce: PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I. č. 13/A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: info@imunoglukan.com; www.imunoglukan.com

Aktivní látka

Bez černý 242 mg
  300 mg

  100 mg
    75 mg
    54 mg
    30 mg

5 mg
 26,4 mg 33%

50%

Rosnatka okrouhlolistá 

Imunoglukan®

Hulevník lékařský 
Rybíz černý 
Muškát jihoafrický 
Vitamin C
Zinek

Obsah v 10 ml RVH*




