
Imunoglukan P4H® ACUTE kapsule
Prehransko dopolnilo, ki vsebuje naravni Imunoglukan®, 
vitamin C in cink.

Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega 
sistema.

Lastnosti
Imunoglukan P4H® ACUTE vsebuje naravni Imunoglukan®  
(300 mg), dvakratni priporočeni dnevni vnos vitamina C in 
priporočeni dnevni vnos cinka. 

Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju imunskega 
sistema. Vitamin C prispeva k zmanjševanju utrujenosti  
in izčrpanosti.

Imunoglukan®

Imunoglukan® je naravni bioaktivni polisaharid, izoliran iz 
gobe bukov ostrigar (Pleurotus ostreatus). Njegova varnost 
je potrjena v številnih raziskavah, ki so objavljene v strokovni 
literaturi. 

Vitamin C
Človeško telo mora vitamin C dobiti s hrano, saj ga samo ni 
sposobno proizvesti. Človeško telo sprejme toliko vitamina 
C, kot ga potrebuje. Vitamin C ima pomembno vlogo pri 
številnih funkcijah v organizmu in je tako nujno potreben  
za zdravo življenje.

Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno 
delovanje žil, kosti in hrustanca. Ima vlogo pri zaščiti celic 
pred oksidativnim stresom in delovanju imunskega sistema 
ter prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Cink
Cink je element v sledovih, ki usmerja več kot 300 encimskih 
procesov in ima vlogo pri presnovi maščobnih kislin, 
ogljikovih hidratov ter pri sintezi beljakovin. Prav tako 
prispeva k ohranjanju zdrave kože, nohtov in las. 
Cink ima vlogo pri sintezi DNK, delitvi celic ter pri zaščiti 
celic pred oksidativnim stresom, enako kot vitamin C. 
Cink ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. 

Sestavine po padajočem vrstnem redu glede na 
vsebnost v 1 kapsuli  
Imunoglukan®, vitamin C (kalcijev askorbat), kapsula
(hidroksipropilmetil-celuloza), cink (cinkov bisglicinat), 
sredstvo proti sprijemanju (magnezijev stearat), 
barvila: rdeči železov oksid, titanov dioksid. 

Uporaba  
Imunoglukan P4H® ACUTE je prehransko dopolnilo za 
kratkotrajno uporabo.

V akutnem stanju, npr. akutna okužba dihal, je povečana 
tvorba imunskih celic. V tem obdobju je priporočljivo 
okrepiti naravno obrambo organizma.

Priporočeni dnevni odmerek in način uporabe  
Jemljite 1 kapsulo na dan 5 zaporednih dni.

Kapsul ne žvečite! Kapsule vzemite s kozarcem vode in 
pogoltnite cele. Vzemite jih na prazen želodec zjutraj pol 
ure pred zajtrkom ali zvečer pred spanjem. 

Imunoglukan P4H® ACUTE je namenjen odraslim in 
otrokom, starejšim od 12 let.

Imunoglukan P4H® ACUTE je primeren tudi za diabetike  
in vegetarijance. 

Imunoglukan P4H® ACUTE ne vsebuje glutena in laktoze. 

Shranjevanje  
Shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte v suhem 
prostoru pri temperaturi od 5 do 25 °C, zaščiteno pred vlago 
in pred neposredno sončno svetlobo. 

Pakiranje
5 ali 10 kapsul

Navodilo  
za uporabo

Opozorila
Imunoglukana P4H® ACUTE ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Imunoglukan P4H® 
ACUTE le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo 
in raznovrstno prehrano. Priporočeni odmerek Imunoglukana P4H® ACUTE  uporabniki na splošno zelo dobro prenašajo. V primeru pojava neželenih učinkov se 
posvetujte z zdravnikom. 
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1 kapsula vsebuje:

Imunoglukan® 300 mg

Vitamin C 160 mg (200 % PDV/RDA)

Cink 10 mg (100 % PDV/RDA)

PDV/RDA - priporočeni dnevni vnos
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Imunoglukan P4H® kapsule

Prehransko dopolnilo z naravnim 
bioaktivnim Imunoglukanom® ter  

 
pri delovanju imunskega sistema,  
30 kapsul

Imunoglukan P4H® kapsule so namenjene 
otrokom od 7. leta in odraslim. 

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite 
1-2 kapsule enkrat na dan, 

Imunoglukan P4H® kapsule lahko neprekinjeno 
jemljete tudi 6 mesecev. Imunoglukan P4H® 
kapsule so primerne tudi za diabetike, 
vegetarijance in osebe z alergijami.  
Ne vsebujejo glutena in laktoze.

Imunoglukan P4H® junior

Prehransko dopolnilo z naravnim 
bioaktivnim Imunoglukanom® ter 
vitaminom C, ki ima vlogo pri delovanju 

Imunoglukan P4H® junior

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite 
po 1 ml tekočine/5 kg telesne mase, enkrat na dan, 
2 do 3 mesece. Pri povečanih potrebah jemljite 

Imunoglukan P4H® lahko jemljete neprekinjeno 
® junior je 

primeren tudi za diabetike, vegetarijance in osebe 
z alergijami. Ne vsebuje glutena in laktoze.

Opozorilo
Imunoglukan P4H® ®

Na voljo
tudi kot
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® junior je 

primeren tudi za diabetike, vegetarijance in osebe 
z alergijami. Ne vsebuje glutena in laktoze.

Opozorilo
Imunoglukan P4H® ®

Na voljo
tudi kot
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