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w celu prawidłowego sposobu użycia prosimy przeczytać następujące informacje

Składniki Imunitu Forte wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego1
Składniki:
BDI 11® glukan (rozpuszczalny w wodzie, o wysokiej czystości chemicznej, pozyskany w ramach ekstrakcji biomasy drożdży piwnych),
dekstryna kukurydziana, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, stabilizator: dwutlenek krzemu, selen1
(selenian (IV) sodu), składniki otoczki kapsułki: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu.
Imunit Forte zawiera opatentowaną substancję czynną BDI 11® glukan: zmikronizowany, rozpuszczalny w wodzie beta-1,3/1,6-D glukan
uzyskany w drodze ekstrakcji ze ścian komórkowych drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz selen1. Beta-1,3/1,6-D glukan to unikalny,
naturalny polisacharyd, wykazujący aktywność biologiczną w licznych badaniach naukowych. Dzięki wyjątkowej jakości i wysokiej
czystości chemicznej Imunit Forte jest bardzo łatwo wchłaniany z przewodu pokarmowego.
Stosowanie preparatu Imunit Forte zaleca się:
• aby wspomóc prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego1
• jako uzupełnienie diety w selen i beta-glukan
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Jak należy stosować Imunit Forte?
Dzieci od 3 lat (w wieku przedszkolnym): należy wysypać i rozpuścić zawartość kapsułki w ok. 50 ml ciepłego płynu (mieszać przez
3-5 minut do całkowitego rozpuszczenia). Dzieci w wieku szkolnym i dorośli: kapsułkę należy połknąć i popić płynem; w celu
szybkiego wchłonięcia należy rozpuścić zawartość kapsułki w ok. 50 ml ciepłego płynu albo pod językiem. Drugi sposób umożliwia
wchłanianie przez śluzówkę jamy ustnej i górnych dróg oddechowych.
Sposób użycia:
U dzieci i dorosłych: 1 kapsułka dziennie. Maksymalne działanie następuje indywidualnie po 1-2 miesięcznym stosowaniu zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.
Wspomagająco w okresie zwiększonego ryzyka infekcji:
U dzieci w wieku szkolnym oraz osób dorosłych zaleca się stosowanie preparatu w większych porcjach przez około 1 tydzień (dzieci:
2 kapsułki, dorośli: 2-3 kapsułki dziennie). Po tygodniowej przerwie należy wznowić przyjmowanie preparatu w mniejszych porcjach.
Przeciwwskazania i ostrzeżenia:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy zaprzestać
stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia
i zdrowy tryb życia.
Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze do 25ºC, w suchym miejscu, chronić od światła. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Masa netto:
11,767 g (30 kaps.)
Zawartość opakowania:
30 kapsułek

Składniki w dziennej
porcji preparatu
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RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
33,31 μg selenianu (IV) sodu odpowiada 10 μg selenu - 18% RWS
Producent:
SIMPLY YOU a.s.,
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3,
Republika Czeska

Dystrybutor:
SOLINEA Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65, HALA I, 21-003 Ciecierzyn, Polska
biuro@solinea.pl, infolinia: 0801 703 312
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