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PACKAGE INSERT

Imunoglukan P4H®  syrup

Natural Imunoglukan® and vitamin C
Strengthens the natural defenses of children

Composition
1 ml of syrup contains:
Principal ingredients:
Imunoglukan® (Beta-(1,3-1,6)-D-glucan ) ...................................................10 mg
Vitamin C (L-ascorbic acid)...............................................................................10 mg
Other ingredients: Fructose 100 mg
Acidity regulator: Citric acid 2 mg
Chemical preservative: Kali sorbate 0,5 mg

Mode of action:
Imunoglukan® (Beta-(1,3/1,6)-D-glucan) is natural immunologically active polysaccharide that stimulates and activates 
numerous cells in the immune system. Imunoglukan® supports the activity of macrophages and stimulates increased 
secretion of cytokines (cell activator), which leads to the elimination of pathogens. This has an important preventative 
e�ect that leads to a reduction in the frequency of infectious processes.
Imunoglukan® (Beta-(1,3/1,6)-D-glucan) activates immune cells through receptors located on their surface (CR3, 
CD11b/CD18), which are speci�c to the molecular structure of Imunoglukan®. Additionally Imunoglukan® can also 
positively a�ect the LDL cholesterol levels, has the ability to heal wounds, a�ects tumor formation and has an antibac-
terial e�ect.

E�ect:
-  Strengthens the immune system
-  Increases defences in children
-  Prevention of illness, particulary respiratory illnesses
-  Recovery after illness

Use in supporting children’s immunity:
-  If frequently ill
-  In case of antibiotic use 
-  If frequently having a cough and sore throat during change of seasons
-  In cases of anorexia, malabsorption and malnutrition to support weakend immunity
-  When exposed to other children increasing risk of illness
-  In cases of immunode�ciencies

Dosage and method of usage:
-  1 ml of syrup / 5 kg of body weight. Product should be used for 3–4 months to achieve the best e�ect.
-  In case of symptoms of infections or weakened defenses increase daily dose to 2 ml  / 5 kg of body weight  for at least 3 days
-  Ideally should be taken in the evening before going to sleep or in the morning on an empty stomach

Warning
-  Do not exceed the recommended dosage
-  Do not use in patients with organ transplants or patients under immunosuppressive treatment

Package: Bottles of 120 ml, bottles of 60 ml

Storage: dry place, protect from direct sunlight. Once opened store properly closed in a refrigerator at 2°C to 8°C. Use 
within 3 months after opening. Rare and possible occurrence of white clots is caused by long-term storage or by 
changes in temperature and does not a�ect the quality and e�cacy of the product.
Shake well before each use.
Imunoglukan P4H® is suitable for patients with allergies, diabetes and it is gluten-free.

Keep out of reach of children.
This product is a food supplement, not a pharmaceutical product and cannot be an alternative to drugs used for 
di�erent treatments.

Manufacturer: PLEURAN, s.r.o. Peterská 16A, 821 03 Bratislava, Slovak Republic

Importer and distributor:
Sohaco Group. jsc.
No 5, Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SI RÔ Imunoglukan P4H® 

Si rô Imunoglukan P4H®

Imunoglukan® tự nhiên và vitamin C
Tăng cường sức đề kháng ở trẻ em 

Thành phần: 
1 ml si rô chứa:
Thành phần chính: 
Imunoglukan® (Beta-(1.3-1.6)-D-glucan ) ........................................................................10 mg 
Vitamin C (L-ascorbic acid).....................................................................................................10 mg 
Thành phần khác:  Fructose 100 mg. 
Chất điều chỉnh độ acid: Citric acid  2 mg.
Chất bảo quản: Kali sorbate 0,5 mg.

Cơ chế tác dụng:
Imunoglukan® (Beta-(1.3-1.6)-D-glucan) có tác dụng kích thích hệ miễn dịch tự nhiên, tăng cường sức khỏe hô hấp. 
Imunoglukan® giúp tăng cường hoạt động của các đại thực bào và kích thích tăng tiết nhiều cytokines (chất hoạt hóa 
tế bào) nhằm tiêu diệt các mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài, giúp giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, kích thích tiêu hóa, 
phòng các bệnh đường ruột, nhiễm trùng do vi khuẩn, vi rút.
Imunoglukan® (Beta-(1.3-1.6)-D-glucan) là chất bổ sung sinh học nhờ vào khả năng kích thích hệ thống kháng thể. 
Một cơ quan cảm quan trên bề mặt tế bào kháng thể bẩm sinh được gọi là cơ quan cảm quan bổ sung 3 (CR3 hoặc 
CD11b/CD18) giữ vai trò liên kết với Imunoglukan®, cho phép tế bào kháng thể nhận ra các kháng nguyên. Các nghiên 
cứu cũng đã phát hiện ra tác dụng của Imunoglukan® trên các lớp cholesterol LDL, khả năng làm lành vết thương, 
kháng khuẩn và hình thành khối u.

Công dụng
-  Si rô Imunoglukan P4H® bổ sung Beta-glucan-(1,3/1,6)-D-Glucan có tác dụng kích thích hê miễn dịch, giúp tăng       
   cường thể lực, hỗ trợ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng ở trẻ em
-  Si rô Imunoglukan P4H® giúp tăng khả năng phòng chống bệnh tật nhất là các bệnh đường hô hấp như viêm mũi,  
   viêm họng, viêm phế quản, hen phế quản..., các bệnh do virus gây ra như cảm cúm, sởi, thủy đậu, sốt virus... 
-  Phục hồi sức khỏe của trẻ mới ốm dậy.

Đối tượng sử dụng: 
-  Trẻ hay ốm, hay mắc bệnh nhiễm khuẩn về đường hô hấp, hay phải dùng nhiều kháng sinh.
-  Trẻ hay mắc cảm cúm, ho viêm họng do thay đổi thời tiết, hay tái phát nhiều lần.
-  Trẻ gầy yếu, biếng ăn, kém hấp thu, suy dinh dưỡng, chậm phát triển.
-  Trẻ trong thời kỳ có nguy cơ cao mắc bệnh.
-  Trẻ đang mắc các bệnh suy giảm miễn dịch.

Liều dùng và cách dùng:
1ml si rô/5kg cân nặng x 1 lần/ngày. Nên dùng khoảng 3 - 4 tháng để đạt được hiệu quả tốt nhất. 
Có thể tăng gấp đôi liều sử dụng trong ít nhất 3 ngày khi bắt đầu bị nhiễm khuẩn và/hoặc khi sức đề kháng của cơ thể kém.
Tốt nhất nên uống trước khi ngủ vào buổi tối hoặc khi dạ dày rỗng vào buổi sáng.

Thận trọng:
Không nên sử dụng vượt quá liều dùng được khuyến cáo. 
Không dùng Imunoglukan P4H® cho bệnh nhân cấy ghép hoặc đang điều trị ức chế miễn dịch.

Đóng gói: Chai 120 ml, chai 60 ml

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng.
Sau khi mở nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Dùng được trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp
Thỉnh thoảng sẽ xảy ra tình trạng vón cục do bảo quản ở thời gian dài hoặc do thay đổi về nhiệt độ (bảo quản trong 
tủ lạnh). Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới chất lượng của thuốc. Cần lắc kỹ trước khi dùng

Imunoglukan P4H® dùng được cho bệnh nhân bị dị ứng hoặc tiểu đường. Sản phẩm không chứa gluten.
Lắc kỹ trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nhà sản xuất: PLEURAN, s.r.o. Peterská 16A, 821 03 Bratislava, Slovak Republic
Thương nhân chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối: 
Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm & Thương mại Sohaco
Địa chỉ: Số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 6664 4567    - (083) 9607895/6/7    Hotline: 0942 40 88 66


