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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: Water, Fructose, L-ascorbic acid (Vitamin C), Imunoglukan®, Citric acid (acidity regulator), Kali sorbate 
(preservative).
Product does not contain alcohol, colourants or aromas. Gluten-free.

- Contribute to strengthen of the immune system in children, reduce the risk of respiratory diseases such as rhinitis, 

- Help to recovery faster from illness. 

Subpopulations

weak immune system, changes of seasons or habitat.

Posology and method of administration:
It is recommended to take 1ml per 5 kg of body weight once per day as reference table. Product should be used for 3–4 months/pe-

 body 
weight from 5 to 10 days.

Ideally take in the evening before going to bed or in the morning on an empty stomach. Shake thoroughly before each use

Warning
The recommended dosage must not be exceeded. People with organ transplants must not take this product. People 
under immunosuppressive treatment can use the preparation only after consulting the treating physician. People with 
hypersensitivity to any of the ingredients must not take this product. Food supplements should not be used as a 
substitute for a varied diet.

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 syrup clots is caused by long-term storage or by 

Imunoglukan P4H®  is suitable for patients with allergies, diabetes.

Shake well before use.
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 

Manufacturer: PLEURAN, s.r.o., Nové záhrady I. č. 13/A, 821 05 Bratislava, Slovak Republic

Importer and distributor:
Sohaco Trading and Pharmaceutical Group Joint Stock Company
No 5, Lang Ha Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Tel: (024) 7304 6116 - (083) 9607895/6/7.
Hotline: 1900 6424

syrup

  Weight                         Daily dose            Increased daily dose
15 kg 3 ml 6 ml
20 kg 4 ml 8 ml
25 kg 5 ml 10 ml
30 kg 6 ml 12 ml

PACKAGE INSERT

Natural Imunoglukan® and vitamin C
Contributes to the normal function of the immune system



P2
1V

N
EN

/1
/2

01
9

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 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:
Imunoglukan® (Beta-(1,3-1,6)-D-glucan ) ........................................................................10 mg 
Vitamin C (L-ascorbic acid).....................................................................................................10 mg 
Phụ liệu:  Nước, chất tạo ngọt tổng hợp fructose, axit citric, kali sorbat
Sản phẩm không chứa cồn, chất tạo màu hoặc tạo mùi. Không chứa gluten.

Công dụng
- Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng ở trẻ em, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm phế 
quản, cảm cúm.
- Giúp phục hồi sức khỏe của trẻ mới ốm dậy.

Đối tượng sử dụng: 
Người hay ốm, dễ mắc bệnh hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, cảm cúm do sức đề kháng yếu, thay 
đổi thời tiết hoặc môi trường sống.

Liều dùng và cách dùng:
Liều dùng khuyến cáo: uống một lần mỗi ngày với liều 1ml mỗi 5 kg thể trọng như trong bảng, thời gian tối thiểu 3-4 
tháng. Có thể tăng gấp đôi liều dùng trong vòng 5- 10 ngày khi nhu cầu tăng.

Sử dụng tốt nhất vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng khi bụng đói. Trước mỗi lần sử dụng, nên úp ngược và 
lắc mạnh chai

Thận trọng:
Không dùng quá liều khuyến cáo. Không dùng cho bệnh nhân cấy ghép hoặc đang điều trị ức chế miễn dịch. Không 
sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Đóng gói: Chai 120 ml, chai 60 ml.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng, mát và tránh ánh sáng. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, sau khi mở nắp dùng được 
trong 03 tháng.
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 đến chất lượng của sản phẩm. Cần lắc kỹ trước khi dùng.

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

Nhà sản xuất: PLEURAN, s.r.o. 
Địa chỉ: Nové Záhrady I č 13/A, 821 05 Bratislava, Cộng hòa Slovakia
Điện thoại: +421 2 5341 5577

Thương nhân chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối: 
Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco
Địa chỉ: Số 5 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 7304 6116 - (083) 9607895/6/7.
Hotline: 1900 6424

 Cân nặng(kg)             Liều dùng(ml)           Mức liều tăng(ml)
15 kg 3 ml 6 ml
20 kg 4 ml 8 ml
25 kg 5 ml 10 ml
30 kg 6 ml 12 ml
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