Príbalová informácia

Imunoglukan P4H® ACUTE!
Výživový doplnok
Imunita1 • Vyčerpanie 2
IMG® + Vitamín C1,2 + Zinok1
Zloženie Imunoglukan P4H® ACUTE! kapsuly:
1 kapsula obsahuje: IMG® 300 mg (RVH* neurčená), vitamín C 160 mg (200% RVH*), zinok 10 mg (100% RVH*)
*RVH - referenčná výživová hodnota
Zloženie: IMG® (komplex biologicky aktívnych polysacharidov z Pleurotus ostreatus – Hliva ustricovitá), L-askorban vápenatý
(vitamín C), diglycinát zinočnatý (zinok), stearan horečnatý (protihrudkujúca látka).
Kapsula je rastlinného pôvodu, vyrobená z hydroxypropylmetylcelulózy s použitím povolených potravinárskych farbív (oxidy
železa, oxid titaničitý).
Použitie: Imunoglukan P4H® ACUTE! je výživový doplnok na krátkodobé užívanie. Obsahuje IMG®, vitamín C a zinok. IMG®
v kombinácii s vitamínom C a zinkom pôsobí v prípravku Imunoglukan P4H® ACUTE! 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 zinok prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému.

1

Vitamín C prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.

2

Vitamín C a zinok prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne, počas 5 dní. Kapsuly sa prehĺtajú vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom
vody, najlepšie večer pred spaním alebo ráno nalačno. Obsah kapsuly je možné vysypať na lyžičku, a tak užiť. Prípravok je
vhodný pre dospelých a deti od 3 rokov. Neobsahuje glutén.
Upozornenie: Odporúčané denné dávkovanie sa nesmie prekročiť. Prípravok nesmú užívať ľudia s transplantovanými
orgánmi. Osoby užívajúce imunosupresíva, tehotné a dojčiace ženy len po konzultácii s ošetrujúcim lekárom. Výživové
doplnky sa nesmú používať ako náhrada pestrej stravy. Neužívajte Imunoglukan P4H® ACUTE!, 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 v suchu pri teplote od 5°C do 25°C. Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Balenie: 5 kapsúl/5 dní
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Imunoglukan P4H® ACUTE!
Doplněk stravy
Imunita1 • Vyčerpání2
IMG® + Vitamin C1,2 + Zinek1
Složení Imunoglukan P4H® ACUTE! kapsle:
1 kapsle obsahuje: IMG® 300 mg (RHP* neurčena), vitamin C 160 mg (200% RHP*), zinek 10 mg (100% RHP*)
*RHP – referenční hodnota příjmu
Složení: IMG® (komplex biologicky aktivních polysacharidů z Pleurotus ostreatus – Hlíva ústřičná), L-askorbát vápenatý
(vitamin C), bisglycinát zinečnatý (zinek), stearan hořečnatý (protispékavá látka).
Kapsle je rostlinného původu, vyrobena z hydroxypropylmethylcelulosy s použitím povolených potravinářských barviv (oxidy
železa, oxid titaničitý).
Použití: Imunoglukan P4H® ACUTE! je doplněk stravy pro krátkodobé užívání. Obsahuje IMG®, vitamin C a zinek. IMG®
v kombinaci s vitaminem C a zinkem působí v přípravku Imunoglukan P4H® ACUTE! synergicky, což znamená, že účinek
těchto látek se vzájemným působením podporuje.
IMG® je vysoce purifikovaná látka, komplex biologicky aktivních polysacharidů na bázi pleuranu izolovaný z Pleurotus
ostreatus (Hlíva ústřičná). Jeho bezpečnost a účinnost byla ověřena v klinických studiích a pozorováních, které byly
publikovány v odborné literatuře.
Vitamin C a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému.

1

Vitamin C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

2

Vitamin C a zinek přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Doporučené dávkování: 1 kapsle denně, po dobu 5 dnů. Kapsle se polyká vcelku a zapíjí se dostatečným množstvím vody,
nejlépe večer před spaním anebo ráno nalačno. Obsah kapsle je možné vysypat na lžičku a pak užít. Přípravek je vhodný pro
dospělé a děti od 3 let. Neobsahuje lepek.
Upozornění: Doporučené denní 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 užívání jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Neužívejte Imunoglukan P4H® ACUTE!, 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 v suchu při teplotě od 5°C do 25°C. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním světlem.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Balení: 5 kapslí/5 dní
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