
Imunoglukan P4H® SynBIO
doplněk stravy
Imunoglukan® + probiotika
+ prebiotika + vitamin C

Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému
a k ochraně buněk  před oxidativním stresem

Příbalová informace

Výrobce:
PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I. č. 13/A, 821 05 Bratislava, SK, www.imunoglukan.com
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Synbiotika jsou produkty obsahující současně probiotika a 
prebiotika. Patří mezi ně také Imunoglukan P4H® SynBIO.

Vitamin C si náš organismus nedokáže syntetizovat, proto 
je nutné přijímat ho v potravě. 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, k 
ochraně buněk  před oxidativním stresem a k snížení míry 
únavy a vyčerpání. 
Vitamin C působí v přípravcích Imunoglukan P4H® SynBIO 
synergicky.

Použití:
Imunoglukan P4H®  SynBIO  je jedinečná čtyřkombinace 
účinných látek. Obsahuje Imunoglukan®, synbiotickou 
kombinaci fruktooligosacharidů a 5 životaschopných 
probiotických bakteriálních kultur čtvrté generace DuolacTM a 
vitamin C, který přispívá k normální funkci imunitního systému 
a k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Dávkování: 
1 kapsle denně, nejlépe nalačno, vhodné i k dlouhodobému 
užívání. Kapsle se polyká vcelku, v případě potřeby je možné 
obsah kapsle vysypat na lžičku, a tak užít. Přípravek je vhodný 
pro dospělé a děti od 3 let.

Upozornění: 
Přípravek nesmí užívat osoby s transplantovanými orgány. 
Osoby užívající imunosupresiva jen po konzultaci s lékařem. 
Doplňky stravy se nesmí používat jako náhrada pestré stravy. 
Doporučené dávkování se nesmí překročit.

Skladování: 
Skladovat v suchu při teplotě od 5°C do 25°C. Chránit před 
vlhkem  a přímým slunečním světlem. Uchovávat mimo dosah 
malých dětí.

Balení: 
10/30/70 kapslí

1 kapsle obsahuje: 
Imunoglukan® 100 mg (RVH* neurčena); vitamin C 100 mg 
(125% RVH*); 2,5.109 lyofilizovaných probiotických bakterií  
(Bifidobacterium lactis BL2, Lactobacillus acidophilus LH5, 
Bifidobacterium bifidum BF2, Streptococcus thermophilus 
ST3, Lactobacillus casei LC1), fruktooligosacharidy 50 mg. 
*RVH– referenční výživová hodnota.
Složení: kukuřičný škrob (plnidlo), L-askorbát vápenatý 
(vitamin C), Imunoglukan®, fruktooligosacharidy, probiotické 
bakterie, stearan hořečnatý (protispékavá látka), kyselina 
benzoová (konzervační látka). Kapsle je rostlinného původu, 
vyrobena z hydroxypropylmethylcelulosy s použitím povolené-
ho potravinářského barviva (oxid titaničitý). 
Neobsahuje lepek.

Informace pro spotřebitele:
Ve střevě dochází k nejtěsnějšímu kontaktu organismu s 
vnějšími činiteli. Kromě vlastní trávící funkce proto musí 
zajišťovat i funkce obranné a stává se tak významným uzlem 
celého imunitního systému a největším  imunitním orgánem 
lidského těla – střevní imunitní systém (GALT –  gut-associated 
lymphoid tissue). Soubor mikroorganismů, které jsou přítomné 
v trávícím traktu zdravého člověka  se definuje jako  fyziologic-
ká mikroflóra. Hraje důležitou roli ve výživě člověka a zároveň 
aktivně zasahuje do obrany  organismu před patogeny.  Střevní 
mikroflóra a imunitní systém střeva se vzájemně ovlivňují, 
vstupují do intenzivních vzájemných vztahů a společně tak 
působí i na hostitele. Poruchy slizniční střevní imunity mohou 
vést k celkovému oslabení imunitního systému organismu.

Imunoglukan® je vysoce purifikovaná 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.

Probiotické bakterie jsou životaschopné mikroorganismy. 
Lyofilizované probiotické bakterie  v přípravku Imunoglukan 
P4H® SynBIO  jsou zpracované unikátní technologií čtvrté 
generace (Duolac™), která zabezpečuje, že tyto  bakterie 
zůstávají životaschopné, jsou velmi stabilní i při různých 
procesech zpracování a zároveň jsou chráněné i vůči žaludeč-
ním a žlučovým kyselinám.

Oligosacharidy / FOS (fruktooligosacharidy) ovlivňují živé 
probiotické bakterie.


