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IMUNIT FORTE 30 kapsułek
 

Cena: 23,20 PLN

Opis słownikowy

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

IMUNIT Forte Suplement diety, którego składniki wspomagają naturalną odporność organizmu.

 

Właściwości

Imunit zawiera opatentowaną substancję czynną BDI 11* glukan; zmikronizowany, rozpuszczalny w wodzie eta-1,3/1,6-D glukan
uzyskany w drodze ekstrakcji ze ścian komórkowych drożdży Saccharomyces cerevisiae i selen. Beta-1,3/1,6-D glukan to unikalny,
naturalny polisacharyd, mający zdolność wyraźnego wspomagania aktywności i działania komórek odpornościowych, zwłaszcza
makrofagów. Imunit polecany jest przede wszystkim w okresie zwiększonego ryzyka spadku odporności.

 

Składniki

BDI 11* glukan (rozpuszczalny w wodzie, o wysokiej czystości chemicznej, pozyskany w ramach ekstrakcji biomasy drożdży piwnych),
nośnik; dekstryna kukurydziana, substancja przeciwzbrylaiąca: stearynian magnezu, stabilizator: ditlenek krzemu, selen (pięciowodny
selenin sodu), kapsułka: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu.
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Składnik 1 kapsułka %ZDS 2 kapsułki %ZDS 3 kapsułki %ZDS

  

Beta-gluken

  

100 mg

  

--

  

200 mg

  

--

  

300 mg

  

--

  

Selen

  

10 mcg

  

18%

  

20 mcg

  

36%

  

30 mcg

  

56%

ZDS - zalecane dzienne spożycie33,31 mcg pięciowodnego seleninu sodu odpowiada 10 mcg selenu -18% ZDS

 

Masa netto

11,767 g +/- 7,5%

 

Zalecane spożycie

U dzieci i dorosłych 1 kapsułka dziennie. Zawartość kapsułki można wysypać i rozpuścić w ok. 50 ml ciepłego płynu. Maksymalne
działanie następuje indywidualnie po 1-2 miesięcznym stosowaniu zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Wspomagaiąco w okresie zwiększonego ryzyka infekcji:Dzieci od 3 lat (w wieku przedszkolnym): 1 kapsułka dziennie.U dzieci w wieku
szkolnym: 1-2 kapsułki dziennie.U osób dorosłych: 1-3 kapsułki dziennie.Zawartość kapsułki można wysypać i rozpuścić w ok. 50 ml
ciepłego płynu. Zaleca się stosowanie preparatu przez około 1 tydzień, a po tygodniowej przerwie należy wznowić przyjmowanie w
mniejszych porcjach.

 

Ważne

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.  

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.  

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  

Przechowywać w temperaturze pokojowej.  

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.  

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

