
Informação ao consumidor

Imunoglukan P4H® cápsulas

Suplemento alimentar
Imunoglukan® e vitamina C*

*contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário

Imunoglukan P4H® cápsulas: 1 cápsula contém: Imunoglukan® 100 mg (VRN** não estabelecido), vitamina C 
100 mg (125% VRN**).
Ingredientes: Imunoglukan® (Complexo ativo de polissacarídeos), L-ascorbato de cálcio (vitamina C), Estearato de 
magnésio (antiaglomerante), Ácido benzóico (conservante).
A cápsula é de origem vegetal, sendo composta por hidroxipropilmetilcelulose e corantes (Complexo de cobre de 
clorofilina, Dióxido de titânio).
** VRN - Valor de Referência do Nutriente

O Suplemento alimentar Imunoglukan P4H® cápsulas é isento de glúten.

O principal ingrediente ativo dos produtos Imunoglukan P4H® é a substância Imunoglukan® combinada com 
vitamina C.

O Imunoglukan® é uma substância natural altamente purificada. O complexo de polissacarídeos biologicamente 
ativos são obtidos através do isolamento de Pleurotus ostreatus. A segurança e a eficácia de Imunoglukan® foram 
comprovadas clinicamente em estudos e observações publicados na literatura científica.
O corpo humano não é capaz de sintetizar vitamina C, por isso é necessário o seu aporte através dos alimentos. O 
valor de referência do nutriente, vitamina C, é de 80 mg. A vitamina C desempenha muitas funções importantes no 
corpo humano, pelo que é essencial para a vida e para a manutenção de um organismo saudável. Contribui também 
para o metabolismo dos aminoácidos e a normal formação de colagénio e, como tal, contribui para o funcionamento 
normal dos vasos sanguíneos, ossos e cartilagens. É um eliminador de radicais livres e, portanto, protege as células 
contra as oxidações indesejáveis. A Vitamina C em combinação com Imunoglukan® nos produtos Imunoglukan 
P4H® agem sinergicamente, isto é, o efeito desses dois componentes é suportado por uma interação mútua.

Utilização: Imunoglukan P4H® é um suplemento alimentar para uso a longo prazo. Contém Imunoglukan® e 
vitamina C que contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário. A forma líquida foi especificamente 
desenvolvida para crianças e adultos que preferem a forma líquida de suplementos alimentares.

Dose recomendada de Imunoglukan P4H® cápsulas: 1 cápsula por dia, durante pelo menos 2 a 3 meses. 
Em situações de stress ou em situações agudas, a dose pode ser aumentada para 2-3 cápsulas por dia, durante 3-7 
dias. As cápsulas devem ser ingeridas de uma só vez, com o auxílio de uma quantidade de água adequada, de 
preferência à noite antes de ir dormir ou de manhã com o estômago vazio. O conteúdo da cápsula pode ser esvaziado 
para uma colher, se necessário, e tomado dessa forma. 

Precauções: Não deve ser excedida a toma diária recomendada. Pessoas que tenham sido sujeitas a transplantes de 
órgãos não devem tomar este produto. Pessoas medicadas com imunossupressores só devem utilizar este produto 
depois de consultarem o médico assistente. Os suplementos não devem ser utilizados como substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável. Recomendado para adultos e crianças a partir dos 3 
anos de idade. Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da 
formulação. Na gravidez ou aleitamento, por favor consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este produto.

Conservação: Manter fora do alcance das crianças. Conservar num local seco entre 5 °C e 25 °C, protegendo da 
humidade, congelação e exposição direta à luz solar.

Embalagem: 60 cápsulas

Fabricante: 
Produzido na UE pela PLEURAN, s.r.o.
www.imunoglukan.com, e-mail: info@imunoglukan.com

Distribuído por:
Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.
Rua Rodrigo da Fonseca, 178, 2.º
1099-067 Lisboa - Portugal
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Informação ao consumidor

Imunoglukan P4H® líquido

Suplemento alimentar
Imunoglukan® e vitamina C*

*contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário

 
Imunoglukan P4H® líquido: 1 ml de líquido contém: Imunoglukan® 10 mg (VRN** não estabelecido), vitamina C 
10 mg (12,5% VRN**) - no limite do prazo de validade, mínimo de 8 mg (10% do VRN**)
O produto não contém álcool, corantes ou aromatizantes. 
Ingredientes: Água, Frutose, Imunoglukan® (Complexo ativo de polissacarídeos), Ácido L-ascórbico (vitamina C), 
Ácido cítrico (regulador de acidez), Sorbato de potássio (conservante).

**VRN - Valor de Referência do Nutriente

O Suplemento alimentar Imunoglukan P4H® líquido é isento de glúten.

O principal ingrediente ativo dos produtos Imunoglukan P4H® é a substância Imunoglukan® combinada com 
vitamina C.

Imunoglukan®, é uma substância natural altamente purificada. O complexo de polissacarídeos biologicamente ativos 
são obtidos através do isolamento de Pleurotus ostreatus. A segurança e a eficácia de Imunoglukan® foram 
comprovadas clinicamente em estudos e observações publicados na literatura científica.

O corpo humano não é capaz de sintetizar vitamina C, por isso é necessário o seu aporte através dos alimentos. O valor 
de referência do nutriente, vitamina C, é de 80 mg. A vitamina C desempenha muitas funções importantes no corpo 
humano, pelo que é essencial para a vida e para a manutenção de um organismo saudável. Contribui também para o 
metabolismo dos aminoácidos e a normal formação de colagénio e, como tal, contribui para o funcionamento normal 
dos vasos sanguíneos, ossos e cartilagens. É um eliminador de radicais livres e, portanto, protege as células contra as 
oxidações indesejáveis. A Vitamina C em combinação com Imunoglukan® nos produtos Imunoglukan P4H® agem 
sinergicamente, isto é, o efeito desses dois componentes é suportado por uma interação mútua.

Utilização: Imunoglukan P4H® é um suplemento alimentar para uso a longo prazo. Contém Imunoglukan® e 
vitamina C que contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário. A forma líquida foi especificamente 
desenvolvida para crianças e adultos que preferem a forma líquida de suplementos alimentares.

Dose recomendada da forma líquida de Imunoglukan P4H®: recomenda-se que tome 1 ml por 5 kg de peso 
corporal uma vez por dia a longo prazo (pelo menos, durante 2-3 meses). Em períodos de aumento do stress, uma dose 
aumentada (2 ml / 5 kg) pode ser tomada uma vez por dia durante 3-7 dias. Tome o produto idealmente à noite antes 
de ir dormir ou de manhã com o estômago vazio.

Precauções: Não deve ser excedida a toma diária recomendada. Pessoas que tenham sido sujeitas a transplantes de 
órgãos não devem tomar este produto. Pessoas medicadas com imunossupressores só devem utilizar este produto 
depois de consultarem o médico assistente. Os suplementos não devem ser utilizados como substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável. Recomendado para adultos e crianças a partir dos 3 
anos de idade. Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da 
formulação. Na gravidez ou aleitamento, por favor consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este produto. 

Conservação: Manter fora do alcance das crianças. Antes de abrir, conservar num local seco entre 5 °C e 25 °C, 
protegendo da humidade, congelação e exposição direta à luz solar. Após a abertura, conservar a embalagem 
devidamente fechada, no frigorífico a uma temperatura entre 2 °C e 8 °C. Utilizar no prazo de 3 meses após a abertura. 
A ocorrência rara mas possível de coágulos de xarope, pode ser causada por um longo período de armazenamento ou 
por mudanças de temperatura, não afectando a qualidade nem a eficácia do produto.

Embalagem: 250 ml 

Fabricante:
Produzido na UE pela PLEURAN, s.r.o.
www.imunoglukan.com, e-mail: info@imunoglukan.com

Distribuído por:
Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.
Rua Rodrigo da Fonseca, 178, 2.º
1099-067 Lisboa - Portugal
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