
Príbalová informácia

Imunoglukan P4H® ACUTE! 
výživový doplnok 
prírodný Imunoglukan®, vitamín C a zinok

prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a zníženiu vyčerpania a únavy 

Výrobca: 
PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I. č. 13/A, 821 05 Bratislava, SK 
Tel.: +421 2 5341 5577, www.imunoglukan.com, e-mail: info@imunoglukan.com
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1 kapsula obsahuje: Imunoglukan® 300 mg (RVH* neurčená), vitamín  C  160 mg (200 % RVH*), zinok  10 mg  (100 % RVH*). 
*RVH – referenčná výživová hodnota.

Zloženie: Imunoglukan®, L-askorban vápenatý (vitamín C), diglycinát zinočnatý (zinok), stearan horečnatý (protihrudkujúca látka), 
kyselina benzoová (konzervačná látka).
Kapsula je rastlinného pôvodu, vyrobená z hydroxypropylmetylcelulózy s použitím povolených potravinárskych farbív (oxidy železa, oxid 
titaničitý).

Informácia pre spotrebiteľa: Príznaky začínajúcej infekcie sú tečúci nos, kýchanie, suchosť a škriabanie v hrdle, bolesť sinusových 
dutín, kašeľ, únava, vyčerpanosť organizmu a často zvýšená teplota. Tieto príznaky sú prvým signálom, ktorý nás upozorní na začínajúcu 
infekciu. Prepuknutie ochorenia, tzv. inkubačná doba bežnej infekcie, napr. nádchy, je zvyčajne 36 až 72 hodín. Obranné mechanizmy 
organizmu v tejto fáze začínajú bojovať s infekciou a kladú zvýšené nároky na aktiváciu, tvorbu a delenie buniek imunitného systému. 
Spúšťa sa likvidácia cudzorodých látok makrofágmi (fagocytóza), enzymatické procesy a tvorba protilátok. Ak je organizmus oslabený a 
jeho imunitný systém nefunguje dostatočne, inkubačná doba je oveľa kratšia a príznaky ochorenia sa prejavia náhle. V akútnom stave, ako 
je napr. akútna respiračná infekcia, dochádza k zvýšenej tvorbe imunitných buniek, ako aj k zvýšenej potrebe vitamínu C a zinku. V tomto 
období je vhodné podporiť správne fungovanie imunitného systému.

Imunoglukan® je vysoko purifikovaná prírodná 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.

Vitamín C si náš organizmus nedokáže syntetizovať, a preto je potrebné prijímať ho v potrave. Referenčná výživová hodnota vitamínu C 
je 80 mg. Telo prijme len toľko vitamínu C, koľko potrebuje. Je nevyhnutný pre život a udržanie zdravého organizmu, nakoľko v ľudskom 
tele vykonáva mnoho dôležitých funkcií. Ovplyvňuje 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 a zníženiu vyčerpania a únavy. Jedna kapsula Imunoglukan P4H® 
ACUTE! obsahuje 160 mg vitamínu C (dvojnásobnú referenčnú výživovú hodnotu). Imunoglukan® v kombinácii s vitamínom C a zinkom 
pôsobí v prípravku Imunoglukan P4H®

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

Zinok je minerálny stopový prvok, ktorý katalyzuje vyše 300 enzymatických reakcií a kladne pôsobí na bunkový metabolizmus tukov, 
cukrov a bielkovín. Dôležitá je jeho úloha aj pri udržiavaní zdravej pokožky, nechtov a vlasov. Podieľa sa na syntéze DNA, pri procesoch 
delenia buniek a má podobne ako vitamín C aj antioxidačný účinok. Jedna kapsula Imunoglukan P4H® ACUTE! obsahuje 10 mg zinku 
(referenčnú výživovú hodnotu). Svojím pôsobením v organizme prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

Použitie: Imunoglukan P4H® ACUTE!  je výživový doplnok pre krátkodobé použitie. Obsahuje prírodný Imunoglukan® 300 mg, 
dvojnásobnú referenčnú výživovú hodnotu vitamínu C a referenčnú výživovú hodnotu  zinku, ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu 
imunitného systému a zníženiu vyčerpania a únavy.

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 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 
    



Příbalová informace

Imunoglukan P4H® ACUTE! 
doplněk stravy 
přírodní Imunoglukan®, vitamin C a zinek

přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání 
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Výrobce: 
PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I. č. 13/A, 821 05 Bratislava, SK
Tel.: +421 2 5341 5577, www.imunoglukan.com,  e-mail: info@imunoglukan.com  

1 kapsle obsahuje: Imunoglukan® 300 mg (RVH* neurčena), vitamin  C  160 mg (200 % RVH*), zinek  10 mg  (100 % RVH*). 
*RVH – referenční výživová hodnota.

Složení: Imunoglukan®, L-askorbát vápenatý (vitamin C), bisglycinát zinečnatý (zinek), stearan hořečnatý (protispékavá látka), 
kyselina benzoová (konzervační látka).
Kapsle je rostlinného původu, vyrobena z hydroxypropylmethylcelulosy s použitím povolených potravinářských barviv (oxidy železa, 
oxid titaničitý).

Informace pro spotřebitele: K příznakům začínající infekce patří tekoucí nos, kýchání, suchost a škrábání v krku, bolest 
vedlejších nosních dutin, kašel, únava, vyčerpanost organismu a často i zvýšená teplota. Tyto příznaky jsou prvním signálem, který nás 
upozorní na začínající infekci. Propuknutí onemocnění, tzv. inkubační doba běžné infekce, např. rýmy, trvá obyčejně 36 až 72 hodin. 
Obranné mechanismy organismu v  této fázi začínají bojovat s  infekcí a kladou zvýšené nároky na aktivaci, tvorbu a dělení buněk 
imunitního systému. Spouští se likvidace cizorodých látek makrofágy (fagocytóza), enzymatické procesy a tvorba protilátek. Jestliže je 
organismus oslaben a jeho imunitní systém nefunguje dostatečně, inkubační doba je mnohem kratší a příznaky onemocnění se projeví 
náhle. V akutním stavu, jako je např. akutní respirační infekce, dochází k zvýšené tvorbě imunitních buněk, jakož i k zvýšené potřebě 
vitaminu C a zinku. V tomto období je vhodné podpořit normální funkce imunitního systému.

Imunoglukan® je vysoce purifikovaná přírodní látka, komplex biologicky aktivních polysacharidů, získávaný izolací z Pleurotus 
ostreatus. Jeho bezpečnost a účinnost byla ověřena v klinických studiích a pozorováních, které byli publikovány v odborné 
literatuře.

Vitamin C si náš organismus nedokáže syntetizovat, proto je nutné přijímat ho v potravě. Referenční výživová hodnota vitaminu C 
je 80 mg. Tělo přijme jenom tolik vitaminu C, kolik potřebuje. Je nezbytný pro život a udržení zdravého organismu, protože v 
lidském těle vykonává mnoho důležitých funkcí. Ovlivňuje metabolismus aminokyselin a syntézu kolagenu, čímž přispívá ke 
správné funkci krevních cév, kostí a chrupavek. Vychytává volné radikály, a tak chrání buňky před oxidativním stresem. Svým 
působením v organismu přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Jedna kapsle Imunoglu-
kan P4H® ACUTE! obsahuje 160 mg vitaminu C (dvojnásobnou referenční výživovou hodnotu). Imunoglukan® v kombinaci s 
vitaminem C a zinkem působí v přípravku Imunoglukan P4H® ACUTE! synergicky, což znamená, že účinek těchto látek se 
vzájemným působením podporuje.

Zinek je minerální stopový prvek, který katalyzuje přes 300 enzymatických reakcí a kladně působí na buněčný metabolismus tuků, 
sacharidů a bílkovin. Důležitá je jeho úloha i při udržování zdravé pokožky, nehtů a vlasů. Podílí se na syntéze DNA, při procesech 
dělení buněk a podobně jako vitamin C má antioxidační účinky. Jedna kapsle Imunoglukan P4H® ACUTE! obsahuje 10 mg zinku 
(referenční výživovou hodnotu). Svým působením v organismu přispívá k normální funkci imunitního systému.

Použití: Imunoglukan P4H® ACUTE!   je doplněk stravy pro krátkodobé užívání. Obsahuje přírodní Imunoglukan® 300 mg, 
dvojnásobnou referenční výživovou hodnotu vitaminu C a referenční výživovou hodnotu  zinku, které přispívají k  normální funkci 
imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Doporučené dávkování: 1 kapsle denně,  po dobu 5 dní. 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 tak užít. Přípravek je vhodný pro dospělé 
a děti od 3 let.
Neobsahuje lepek.

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 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. Uchovávej-
te mimo dosah malých dětí.

Balení: 5 kapslí /5 dní


