Príbalová informácia

Imunoglukan P4H® SynBIO
výživový doplnok
Imunoglukan® + bakteriálne kultúry
+ fruktooligosacharidy + vitamín C
Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
a k ochrane buniek pred oxidačným stresom

Informácia pre spotrebiteľa:
V čreve dochádza k najtesnejšiemu kontaktu organizmu s
vonkajšími činiteľmi. Okrem vlastnej tráviacej funkcie preto musí
zaisťovať aj funkcie obranné a stáva sa tak významným uzlom
celého imunitného systému a najväčším imunitným orgánom
ľudského tela – črevný imunitný systém (GALT – gut-associated
lymphoid tissue). Súbor mikroorganizmov, ktoré sú prítomné v
tráviacom trakte zdravého človeka sa definuje ako fyziologická
mikroflóra. Hrá dôležitú úlohu vo výžive človeka a zároveň
aktívne zasahuje do obrany organizmu pred patogénmi. Črevná
mikroflóra a imunitný systém čreva sa navzájom ovplyvňujú,
vstupujú do intenzívnych vzájomných vzťahov a spoločne tak
vplývajú aj na hostiteľa. Poruchy slizničnej črevnej imunity môžu
viesť k celkovému oslabeniu imunitného systému organizmu.
Imunoglukan® je vysoko purifikovaná látka, komplex biologicky aktívnych polysacharidov, získavaný izoláciou z Pleurotus
ostreatus. Jeho bezpečnosť a účinnosť bola overená v
klinických štúdiách a pozorovaniach, ktoré boli publikované v
odbornej literatúre.
Bakteriálne kultúry sú životaschopné mikroorganizmy.
Lyofilizované bakteriálne kultúry v prípravku Imunoglukan P4H®
SynBIO sú spracované unikátnou technológiou štvrtej
generácie (Duolac™), ktorá zabezpečuje, že baktérie ostávajú
životaschopné, veľmi stabilné a zároveň sú chránené voči
žalúdočným a žlčovým kyselinám.
Oligosacharidy / FOS (fruktooligosacharidy) ovplyvňujú živé
bakteriálne kultúry.

Synbiotiká sú produkty obsahujúce súčasne bakteriálne
kultúry a fruktooligosacharidy. Patrí k nim aj Imunoglukan
P4H® SynBIO.
Vitamín C si náš organizmus nie je schopný vytvoriť, a preto
ho musí prijímať v potrave. Telo príjme len toľko vitamínu C,
koľko potrebuje. Je nevyhnutný pre život a udržanie zdravého
organizmu, nakoľko v ľudskom tele vykonáva mnoho
dôležitých funkcií. Ovplyvňuje aj metabolizmus aminokyselín a
syntézu kolagénu, čím prispieva k správnej funkcii krvných
ciev, kostí a chrupaviek. Vychytáva voľné radikály, a tak
ochraňuje bunky pred oxidačným stresom. Svojím pôsobením v organizme prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, ochrane buniek pred oxidačným stresom a k
zníženiu vyčerpania a únavy.
Vitamín C pôsobí v prípravku Imunoglukan P4H® SynBIO
synergicky.
Použitie:
Imunoglukan P4H® SynBIO je jedinečná štvorkombinácia
účinných látok. Obsahuje Imunoglukan®, synbiotickú
kombináciu fruktooligosacharidov a 5 životaschopných
bakteriálnych kultúr štvrtej generácie DuolacTM a vitamín C,
ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a
k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Dávkovanie:
1 kapsula denne, najlepšie nalačno, vhodné aj na dlhodobé
užívanie. Kapsula sa prehĺta vcelku, v prípade potreby je
možné obsah kapsuly vysypať na lyžičku, a tak užiť. Prípravok
je vhodný pre dospelých a deti od 3 rokov.
Upozornenie:
Prípravok nesmú užívať ľudia s transplantovanými orgánmi,
užívajúci imunosupresíva len po konzultácii s ošetrujúcim
lekárom. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada
pestrej stravy. Odporúčané dávkovanie sa nesmie prekročiť.
Skladovanie:
Skladovať v suchu pri teplote od 5°C do 25°C. Chrániť pred
vlhkom a priamym slnečným svetlom. Uchovávať mimo
dosahu malých detí.
Balenie:
10/30/70 kapsúl
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1 kapsula obsahuje:
Imunoglukan® 100 mg (RVH* neurčená), vitamín C 100 mg
(125% RVH*); 2,5.109 lyofilizovaných bakteriálnych kultúr
(Bifidobacterium lactis BL2, Lactobacillus acidophilus LH5,
Bifidobacterium bifidum BF2, Streptococcus thermophilus
ST3, Lactobacillus casei LC1), fruktooligosacharidy 50 mg.
*RVH– referenčná výživová hodnota.
Zloženie: kukuričný škrob (objemové činidlo), L-askorban
vápenatý (vitamín C), Imunoglukan®, fruktooligosacharidy,
bakteriálne kultúry, stearan horečnatý (protihrudkujúca látka),
kyselina benzoová (konzervačná látka). Kapsula je rastlinného
pôvodu, vyrobená z hydroxypropylmetylcelulózy s použitím
povoleného potravinárskeho farbiva (oxid titaničitý).
Neobsahuje glutén.

