
Ulotka informacyjna
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z właściwościami preparatu

Imunoglukan P4H® płyn dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych
Imunoglukan P4H® kapsułki
Suplement diety 

Składniki:
Płyn – zawartość substancji charakteryzujących produkt:

Nazwa
Zawartość w 5 ml

Zawartość w 1 kapsułce Zawartość w 2 kapsułkach

(zalecanej porcji dziennej)
Zawartość w 10 ml
(zalecanej porcji dziennej)

Imunoglukan  (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) 50 mg 100 mg

witamina C (kwas L-askorbinowy) 50 mg (62,5% RWS*), 
nie mniej niż 40 mg na koniec 
okresu przydatności 
do spożycia (50% RWS*)

100 mg  (125% RWS*),
nie mniej niż 80 mg na koniec 
okresu przydatności 
do spożycia (100% RWS*)

Kapsułki – zawartość substancji charakteryzujących produkt:  

Nazwa
 

(zalecanej porcji dziennej) (zalecanej porcji dziennej)

Imunoglukan  (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) 100 mg 200 mg

witamina C (L-askorbinian wapnia) 100 mg (125% RWS*) 200 mg (250% RWS*)

Otoczka kapsułki pochodzenia roślinnego
*RWS – referencyjne wartości spożycia

Informacja dla konsumenta:
Preparat Imunoglukan P4H® zawiera opatentowaną substancję Imunoglukan , która jest występującym w naturze biologicznie 
aktywnym polisacharydem oraz witaminę C.

Zastosowanie:
Imunoglukan P4H® jest suplementem diety dostarczającym witaminę C, która pomaga utrzymać naturalną odporność organizmu. 
Zaleca się go szczególnie osobom, u których zwiększa się zapotrzebowanie na witaminę C, jak również w okresach ogólnego 
zmęczenia psychicznego i fizycznego oraz przy chronicznym stresie. Wskazany także dla osób intensywnie uprawiających 
sport.  

Zalecane spożycie –   Imunoglukan P4H® płyn dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych:
Zaleca się przyjmowanie 1 łyżeczki od herbaty (5 ml) na dzień, najlepiej rano przed śniadaniem lub wieczorem przed snem przez 

onneisej eiserko w eintorkuwd ćyzskęiwz anżom ęjcroP .ycęiseim 3 – 2 jeinmjan oc serko - zimowym, przy zmiennych warunkach 
atmosferycznych. Zwiększoną porcję zaleca się stosować raz dziennie, minimalnie przez okres 3 dni. Butelkę przed każdym 
użyciem należy dokładnie wstrząsnąć.

Zalecane spożycie – Imunoglukan P4H® kapsułki:
Zaleca się przyjmowanie od 1 do 2 kapsułek 1 raz dziennie przez co najmniej 2 – 3 miesiące. Kapsułki należy połykać w całości 
obficie popijając wodą, najlepiej wieczorem przed snem albo rano przed jedzeniem. Aby utrzymać prawidłowy stan zdrowia 
należy stosować urozmaiconą dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywanie: Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze  
5–25°C, chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.  
 
Uwaga!
Produktu Imunoglukan P4H® nie należy stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.
Produktu Imunoglukan P4H® nie wolno stosować u osób z przeszczepionymi narządami wewnętrznymi.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
zróżnicowanej diety. 

Opakowanie: 120 ml płynu 
   40 kapsułek 

Producent:  PLEURAN, s.r.o., Peterská 16A, 821 03 Bratislava, SK, www.imunoglukan.com, e-mail: info@imunoglukan.com
Dystrybutor:  Pharmapoint Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, e-mail: info@pharmapoint.pl
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Przechowywanie: Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przed otwarciem przechowywać w temperatu-  
rze 5–25°C, chronić przed wilgocią, mrozem i promieniowaniem słonecznym. Po otwarciu opakowania i po każdym użyciu 
dobrze zamkniętą butelkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2–8°C. Zużyć w ciągu dwóch miesięcy od 
otwarcia. Z uwagi na naturalne pochodzenie składników kolor płynu może się różnić w zależności od partii produktu. 
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