
Ενημερωτικό φυλλάδιο προϊόντος

Imunoglukan P4H® σιρόπι

συμπλήρωμα διατροφής                                                                               
φυσικό  Imunoglukan® και βιταμίνη C*

*συμβάλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος                                                                     

 
Imunoglukan P4H® σιρόπι: 1ml σιρόπι περιέχει: Imunoglukan® 10 mg (Σ.Η.Π.* δεν αναφέρεται), Βιταμίνη C 10 mg 
(12,5% Σ.Η.Π.*) – κατά την περίοδο λήξης ελάχιστο 8 mg  (10% Σ.Η.Π.*)

Το προϊόν δεν περιέχει οινόπνευμα, χρωστικές ουσίες  ή αρώματα                               

 

Συστατικά: Νερό, φρουκτόζη, Imunoglukan®, ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), κιτρικό οξύ (ρυθμιστής οξύτητας),
σορβικό κάλιο (συντηρητικό) 
*Σ.Η.Π. - Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη

Το  συμπλήρωμα διατροφής Imunoglukan P4H® σιρόπι  είναι χωρίς γλουτένη.

Πληροφορίες για τον χρήστη: Το κύριο δραστικό συστατικό των προϊόντων Imunoglukan P4H® είναι η φυσική ουσία 
Imunoglukan® που συνδυάζεται κατάλληλα με τη βιταμίνη C. 

Το Imunoglukan® είναι φυσική ουσία υψηλής καθαρότητας, σύμπλεγμα βιολογικά  δραστικών πολυσακχαριτών που 
παίρνονται μέσω της απομόνωσης  από Pleurotus ostreatus (Πλευρότους ο οστρεώδης). 
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Imunoglukan® έχουν αποδειχθεί σε κλινικές μελέτες και παρατηρήσεις που 
έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονική βιβλιογραφία.  

Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι σε θέση να συνθέσει τη βιταμίνη C, έτσι είναι απαραίτητο να τη πάρετε μέσω της τροφής. 
Η Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη της βιταμίνης C είναι 80 mg. Η βιταμίνη C ασκεί πολλές σημαντικές λειτουργίες στο 
ανθρώπινο σώμα, επομένως είναι απαραίτητη για τη ζωή και τη διατήρηση ενός υγιούς οργανισμού. Επηρεάζει το 
μεταβολισμό των  αμινοξέων και τη σύνθεση του κολλαγόνου και συμβάλλει έτσι στην καλή λειτουργία των αιμοφόρων 
αγγείων, των οστών και των χόνδρων. Είναι σαρωτής των ελεύθερων ριζών και έτσι προστατεύει τα κύτταρα από το 
οξειδωτικό στρες. H βιταμίνη C σε συνδυασμό με Imunoglukan® στα προϊόντα Imunoglukan P4H® δρα συνεργικά, δηλαδή 
η επίδραση αυτών των δύο ουσιών υποστηρίζεται μέσω της αμοιβαίας συμμετοχής τους 

Χρήση: Το Imunoglukan P4H® είναι συμπλήρωμα διατροφής για μακροπρόθεσμη χρήση. Περιέχει το φυσικό Imunoglukan®  
και τη βιταμίνη C που συμβάλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η υγρή μορφή είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για παιδιά και ενήλικες που προτιμούν την υγρή μορφή συμπληρώματος διατροφής.

Συνιστώμενη δοσολογία Imunoglukan P4H® σιρόπι : Συνιστάται να παίρνεται 1ml σιρόπι / 5kg σωματικού βάρους 
1 φορά την ημέρα μακροπρόθεσμα (τουλάχιστον για 2-3 μήνες ). Σε περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα λοιμώξεων 
ή είναι εξασθενημένες οι άμυνες, μπορεί να ληφθεί αυξημένη δόση (2ml/5kg) μια φορά την ημέρα για 3-7 μέρες. 
Ιδανικό να παίρνεται το βράδυ πριν από το ύπνο ή το πρωί με άδειο στομάχι. Ανακινήστε καλά πριν από την κάθε χρήση.

Προειδοποίηση:  Δεν πρέπει να υπερβαίνεται η συνιστώμενη δόση. Άτομα με μεταμοσχεύσεις οργάνων δεν πρέπει να 
λαμβάνουν αυτό το  προϊόν. Άτομα κάτω από την  ανοσοκατασταλτική θεραπεία μπορούν να χρησιμοποιούν το παρασκεύασμα 
μόνο μετά από διαβούλευση με το θεράποντα ιατρό. Συμπλήρωμα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
υποκατάστατο μιας ποικίλης διατροφής. Συνιστάται για ενήλικες και παιδιά από 3 ετών.

Αποθήκευση: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.  Πριν από το άνοιγμα εναποθηκεύεται στη θερμοκρασία 5 - 25°C, 
προφυλαγμένο από την υγρασία, ψύξη και άμεσο ηλιακό φως. Μετά το άνοιγμα να φυλάσσεται, κλειστό εντελώς, στο 
ψυγείο στη θερμοκρασία 2- 8°C. Να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 3 μήνες από το άνοιγμα. Σπάνια και πιθανή εμφάνιση λευκών 
σβόλων προκαλείται από μακροπρόθεσμη αποθήκευση ή με αλλαγές στη θερμοκρασία και δεν επηρεάζει την ποιότητα 
και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. 

Συσκευασία: 120 ml
Παραγωγός: Παρασκευάζεται στην  Ε.Ε. από PLEURAN, s.r.o. 
www.imunoglukan.com, e-mail: info@imunoglukan.com

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι Κύπρου: Sunshine Pharma Ltd. Τηλ. 70088878   
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