Príbalová informácia

Imunoglukan P4H ® ProD
Výživový doplnok
Imunita1
IMG®+ Vitamín C1 + Vitamín D1
Zloženie Imunoglukan P4H® ProD kapsuly:
1 kapsula obsahuje: IMG® 100 mg (RVH* neurčená), vitamín C 100 mg (125% RVH*), vitamín D 20 μg/ 800 IU** (400%
RVH*)
*RVH – referenčná výživová hodnota; **IU – International Unit (medzinárodná jednotka)
Zloženie: L-askorban vápenatý (vitamín C), IMG® (komplex biologicky aktívnych polysacharidov z Pleurotus ostreatus – Hliva
ustricovitá), cholekalciferol (vitamín D), stearan horečnatý (protihrudkujúca látka).
Kapsula je rastlinného pôvodu, vyrobená z hydroxypropylmetylcelulózy s použitím povolených potravinárskych farbív
(meďnatý komplex chlorofylínov, oxid titaničitý).
Použitie: Imunoglukan P4H® ProD je výživový doplnok s obsahom trojkombinácie účinných látok. Prírodný IMG® pôsobí
v kombinácii s vitamínom C a vitamínom D synergicky, t. j. účinok týchto látok sa vzájomným pôsobením podporuje.
IMG® je vysoko purifikovaná prírodná látka, komplex biologicky aktívnych polysacharidov na báze pleuranu izolovaný
z Pleurotus ostreatus (Hliva ustricovitá). Jeho bezpečnosť a účinnosť bola overená v klinických štúdiách a pozorovaniach,
ktoré boli publikované v odbornej literatúre.
Vitamín C a vitamín D prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému.
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Vitamín C prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.
Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí, zdravých zubov a k správnemu fungovaniu svalov.
Vitamín D zohráva úlohu v procese delenia buniek.
Odporúčané dávkovanie: Prípravok je vhodný pre deti od 3 rokov a dospelých. Odporúča sa užívať 1 kapsula 1x denne, a to
dlhodobo (minimálne 2-3 mesiace). Pri zvýšených nárokoch na organizmus sa odporúča užívať 2-3 kapsuly 1x denne
krátkodobo (3-7 dní). Kapsuly sa prehĺtajú vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody, najlepšie večer pred spaním
alebo ráno nalačno. V prípade potreby je možné obsah kapsuly vysypať na lyžičku, a tak užiť.
Obsah
IMG®
Vitamín C
Vitamín D

1 kapsula
100 mg (RVH* neurčená)
100 mg (125% RVH*)
20 µg/ 800 IU** (400% RVH*)

2 kapsuly
200 mg
200 mg (250% RVH*)
40 µg/ 1600 IU** (800% RVH*)

3 kapsuly
300 mg
300 mg (375% RVH*)
60 µg/ 2400 IU** (1200% RVH*)

Skladovanie: Skladujte mimo dosahu malých detí. Uchovávajte na suchom a chladnom mieste pri teplote od 15-25°C.
Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným žiarením.
Upozornenie: Odporúčané denné 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.
Balenie: 60 kapsúl
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Výrobca: PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I. č. 13/A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 5341 5577, e-mail: info@imunoglukan.com, www.imunoglukan.com

