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Produktblad

Imunoglukan P4H®
 oral lösning

Kosttillskott av IMG® och C-vitamin

C-vitamin stödjer immunsystemets normala funktion

Imunoglukan P4H® oral lösning: 1 ml lösning innehåller: IMG® 10 mg (DRI* saknas), C-vitamin 10 mg 
(12,5 % av DRI*).
Produkten är fri från alkohol, färgämnen och aromämnen.

Ingredienser: Vatten, fruktos, IMG® (beta-1,3/1,6-D-glukan från ostronmussling), L-askorbinsyra (C-vitamin), 
citronsyra (surhetsreglerande medel), kaliumsorbat (konserveringsmedel).
*DRI= dagligt referensintag

Kosttillskottet Imunoglukan P4H® oral lösning är glutenfritt.

Information till användaren:
De huvudsakliga ingredienserna i IMG® är Imunoglukan® i kombination med C-vitamin.

IMG® är ett höggradigt renat komplex som består av betaglukan (beta-1,3/1,6-D-glukan) som erhålls genom att 
isolera ostronmussling (Pleurotus ostreatus) i en patenterad process. I Imunoglukan P4H® ingår även 
C-vitamin, som kroppen inte kan syntetisera själv och därför måste tillföras via kosten. C-vitamin bidrar genom 
att stödja immunsystemets normala funktion. 

Användning: Imunoglukan P4H® är ett kosttillskott för längre tids användning. Det innehåller IMG® 

och C-vitamin. En oral lösning har utvecklats för barn och vuxna som föredrar en flytande form av kosttillskottet. 
Produkten är lämplig för vuxna och barn över 3 år.

Rekommenderad dos av Imunoglukan P4H® oral lösning: 1 ml per 5 kg kroppsvikt en gång dagligen under 
längre tid (minst 2–3 månader). Under perioder av ökat behov kan en förhöjd dos (2 ml/5 kg) tas under 3–7 
dagar. Produkten bör helst tas på kvällen innan sänggående eller på morgonen på fastande mage. Skaka 
flaskan noggrant innan varje användning.

Varning: Överskrid inte rekommenderad dos. Personer med transplanterade organ ska inte använda denna 
produkt. Personer som behandlas med immunsuppressiva läkemedel måste konsultera läkare innan de börjar 
använda denna produkt. Kosttillskott är inte ett alternativ till en varierad och balanserad kost och en hälsosam 
livsstil.

Förvaring: Förvaras utom räckhåll för små barn. Oöppnad förpackning förvaras torrt och svalt (5–25°C) och 
skyddas mot frost och direkt solljus. Öppnad förpackning ska förvaras väl försluten i kylskåp (2–8°C) och 
användas inom 3 månader. I sällsynta fall kan klumpar bildas i lösningen vid långvarig förvaring eller tempera-
turförändringar. Detta påverkar dock inte produktens kvalitet eller effekt.

Förpackningar: 120 ml

För mer information om Imunoglukan P4H®, besök www.imunoglukan.se.

Imunoglukan P4H® marknadsförs av: Renapharma AB. Riddargatan 16, 114 51 Stockholm, Sverige. Tel. +46 
(0)18-7001140. Epost: info@renapharma.se

Tillverkare: Tillverkad i EU av PLEURAN, s.r.o.


