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Imunoglukan P4H kapsułki 0,275 g 40 kaps.
 

Cena: 69,35 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,275 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 40 kaps.

Postać kaps.

Producent/
Dystrybutor

PHARMAPOINT S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład  100 mg Imunoglukanu (procent zalecanej dawki dobowej nie jest określony)  100 mg witaminy C (askorbinian sodu L-, Ca-
askorbinian), 125% zalecanej dawki dobowej  Wskazania Suplementem diety stosowany w celu podniesienia odporności organizmu.
Zaleca się go szczególnie osobom z powtarzającymi się infekcjami oraz dla alergików, jak również w stanach ogólnego zmęczenia
psychicznego i fizycznego oraz przy chronicznym stresie. Regularne stosowanie preparatu wspomaga powrót do właściwego stanu
odporności organizmu podczas i po terapii antybiotykami, radioterapii, chemoterapii oraz w ogólnych stanach przemęczenia.  Działanie
Moduluje odporność u osób, które wykazują podwyższoną wrażliwość na alergeny. Podnosi odporność w stanach wyczerpania i
zwiększonego wysiłku fizycznego lub stresu psychicznego. Wspiera osłabiony układ odpornościowy w okresie ryzyka, np. po radioterapii
i chemioterapii lub w sytuacji ogólnego zmęczenia fizycznego. Wskazany również dla pacjentów z alergiami, cukrzycą i na diecie
bezglutenowej.  Dawkowanie Imunoglukan P4H kapsułki może być stosowany długoterminowo jako środek zapobiegawczy w okresach
zwiększonego ryzyka infekcji lub w przypadku osłabienia odporności. Zalecane jest stosowanie 1-3 kapsułek dziennie przez okres
minimum 2-3 miesięcy.  W początkowym stadium choroby lub w przypadku nagłego osłabienia odporności dzienną dawkę suplementu
należy podwoić na okres co najmniej trzech dni. Zwiększoną dawkę można utrzymać do momentu ustąpienia ostrych objawów. Po tym
okresie zaleca się powrót do dawek profilaktycznych.  Kapsułki najlepiej połykać w całości popijając dużą ilością wody. Dobrze jest
przyjmować kapsułki wieczorem przed pójściem spać lub rano na pusty żołądek. W przypadku problemów z przełykaniem kapsułek,
można wysypać zawartość kapsułki na łyżeczkę i popić dużą ilością wody.  Uwagi Substancje czynne zawarte w Imunoglukan P4H
kapsułki są obecne w ilościach bezpiecznych dla długotrwałego stosowania. Imunoglukan P4H kapsułki nie może być stosowany przez
pacjentów po przeszczepach narządów. Pacjenci przyjmujący leki immunosupresyjne powinny skonsultować się z lekarzem przed
użyciem Imunoglukan P4H .  Imunoglukan P4H kapsułki nie nadają się dla dzieci poniżej 3. roku życia.  Informacja Suplementy diety nie
mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia
w ciągu dnia.  
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