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Imunit Forte kaps. 30 kaps.
 

Cena: 29,24 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SIMPLY YOU A.S

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
BDI 11® glukan (rozpuszczalny w wodzie, o wysokiej czystości chemicznej, pozyskany w ramach ekstrakcji biomasy drożdży piwnych),
nośnik: dekstryna kukurydziana, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, stabilizator: dwutlenek krzemu, selen (pięciowodny
selenian sodu), kapsułka: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu.

Zawartość składników w 1 kapsułce: beta glukan – 100mg, selen – 10mcg (18% zalecanego dziennego spożycia).

Działanie:
Opatentowany składnik BDI 11 glukan jest rozpuszczalnym w wodzie beta 1,3/1,6 glukanem. Cechami wyróżniającymi tego unikalnego
składnika pozyskiwanego na drodze ekstrakcji biomasy drożdży piwnych jest wysoka jakość i chemiczna czystość. Dzięki tym cechom
jest łatwiej przyswajalny przez ściany przewodu trawiennego, a także jest zdolny do miejscowego działania na komórki błony śluzowej
górnych dróg oddechowych. Poprzez wsparcie dla działania komórek odpornościowych Imunit Forte wzmacnia odporność organizmu
oraz sprawia, że komórki z większą mocą zwalczają bakterie i wirusy. Dodatkowo preparat działa antyoksydacyjnie.

Zastosowanie:
Suplement diety Imunit Forte przeznaczony do stosowania jako wsparcie dla naturalnej odporności organizmu.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja stosowana w celu zwiększenia odporności: dzieci, dorośli – 1 kapsułka. Zawartość kapsułki najlepiej rozpuścić
w niewielkiej ilości (około 50ml) ciepłego płynu. Maksymalne działanie zostaje osiągnięte po 1-2 miesiącach regularnego stosowania
preparatu. Zalecana dzienna porcja stosowana wspomagająco w okresie zwiększonego ryzyka infekcji: dzieci powyżej 3. roku życia – 1
kapsułka; dzieci w wieku szkolnym – 1-2 kapsułki; dorośli – 1-3 kapsułki. Przyjmować przez tydzień, następnie zrobić tygodniową
przerwę, później ponowić kurację w mniejszej porcji. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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