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Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Slovenija, www.imunoglukan.si

Navodilo za uporabo 
Imunoglukan P4H® kapsule

Opozorila:

Imunoglukan P4H® kapsul ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo 
Imunoglukan P4H® kapsule le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko 
dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Nosečnice in doječe matere, otroci in mladostniki do 14. leta naj jemljejo 
Imunoglukan P4H® le po nasvetu zdravnika ali farmacevta. Imunoglukan P4H® kapsule za otroke, mlajše od 3 let, niso primerne. Pred 
sočasnim jemanjem drugih vitaminskih, vitaminsko-mineralnih in/ali mineralnih izdelkov se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Prehransko dopolnilo, ki vsebuje naravni 
Imunoglukan®, vitamin C in cink. 
Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju 
imunskega sistema.

Sestavine: 

Imunoglukan®, vitamin C (kalcijev L-askorbat), 
cinkov citrat, sredstvi proti sprijemanju (magnezijev 
stearat in mikrokristalna celuloza), kapsula  
(hidroksipropilmetil celuloza), barvila (bakrov  
kompleks klorofilina, titanov dioksid).
Kapsula je rastlinskega izvora.

Lastnosti: 

Imunoglukan P4H® kapsule vsebujejo naravni 
bioaktivni polisaharid Imunoglukan®, vitamin C 
in cink. Vitamin C in cink imata vlogo pri zaščiti 
celic pred oksidativnim stresom ter pri delovanju 
imunskega sistema. Vitamin C prispeva tudi k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Uporaba:

Sodobna medicinska dognanja kažejo, da alergije, 
onesnaženost okolja, konzervansi v hrani, antibiotiki, 
nepravilna prehrana, različne vrste sevanja, stres in 
čezmerna telesna aktivnost zmanjšujejo odpornost 
človeškega organizma, zaradi česar smo bolj 
izpostavljeni virozam.

Imunoglukan P4H® priporočamo vsem, ki pogosto 
obolevajo, se hitro izčrpajo in so izpostavljeni 
psihičnemu ali fizičnemu stresu. 
Imunoglukan P4H® kot sestavni del raznolike 
in uravnotežene prehrane ter zdravega načina 
življenja ugodno vpliva na odpornost telesa, ki zaradi 
izčrpanosti, jemanja antibiotikov ali dolgotrajne 
bolezni oslabi. 

Imunoglukan P4H® je primeren tudi za diabetike in 
vegetarijance. 
Imunoglukan P4H® ne vsebuje glutena. 

Priporočeni dnevni odmerek in način uporabe:

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite  
1-3 kapsule enkrat na dan, 2-3 mesece.  
Pri povečanih potrebah jemljite 3 dni po 3 kapsule. 
Imunoglukan P4H® lahko jemljete neprekinjeno tudi  
6 mesecev.
Kapsul ne žvečite! Vzemite jih s kozarcem vode 
in pogoltnite cele. Kapsule vzemite na prazen 
želodec zjutraj pol ure pred zajtrkom ali zvečer pred 
spanjem. 

Vsebuje: 1 kapsula 3 kapsule 

Imunoglukan® 100 mg 300 mg

Vitamin C 60 mg (75 % PDV/RDA) 180 mg (225 % PDV/RDA)

Cink 5 mg (50 % PDV/RDA) 15 mg (150 % PDV/RDA)

PDV/RDA (priporočeni dnevni vnos) 

Shranjevanje: 

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

Pakiranje:

Škatla s 30 kapsulami

P
13

21
SI

/3
/2

01
4

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Slovenija, www.imunoglukan.si

Navodilo za uporabo 
Imunoglukan P4H® kapsule

Opozorila:

Imunoglukan P4H® kapsul ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo 
Imunoglukan P4H® kapsule le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko 
dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Nosečnice in doječe matere, otroci in mladostniki do 14. leta naj jemljejo 
Imunoglukan P4H® le po nasvetu zdravnika ali farmacevta. Imunoglukan P4H® kapsule za otroke, mlajše od 3 let, niso primerne. Pred 
sočasnim jemanjem drugih vitaminskih, vitaminsko-mineralnih in/ali mineralnih izdelkov se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Prehransko dopolnilo, ki vsebuje naravni 
Imunoglukan®, vitamin C in cink. 
Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju 
imunskega sistema.

Sestavine: 

Imunoglukan®, vitamin C (kalcijev L-askorbat), 
cinkov citrat, sredstvi proti sprijemanju (magnezijev 
stearat in mikrokristalna celuloza), kapsula  
(hidroksipropilmetil celuloza), barvila (bakrov  
kompleks klorofilina, titanov dioksid).
Kapsula je rastlinskega izvora.

Lastnosti: 

Imunoglukan P4H® kapsule vsebujejo naravni 
bioaktivni polisaharid Imunoglukan®, vitamin C 
in cink. Vitamin C in cink imata vlogo pri zaščiti 
celic pred oksidativnim stresom ter pri delovanju 
imunskega sistema. Vitamin C prispeva tudi k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Uporaba:

Sodobna medicinska dognanja kažejo, da alergije, 
onesnaženost okolja, konzervansi v hrani, antibiotiki, 
nepravilna prehrana, različne vrste sevanja, stres in 
čezmerna telesna aktivnost zmanjšujejo odpornost 
človeškega organizma, zaradi česar smo bolj 
izpostavljeni virozam.

Imunoglukan P4H® priporočamo vsem, ki pogosto 
obolevajo, se hitro izčrpajo in so izpostavljeni 
psihičnemu ali fizičnemu stresu. 
Imunoglukan P4H® kot sestavni del raznolike 
in uravnotežene prehrane ter zdravega načina 
življenja ugodno vpliva na odpornost telesa, ki zaradi 
izčrpanosti, jemanja antibiotikov ali dolgotrajne 
bolezni oslabi. 

Imunoglukan P4H® je primeren tudi za diabetike in 
vegetarijance. 
Imunoglukan P4H® ne vsebuje glutena. 

Priporočeni dnevni odmerek in način uporabe:

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite  
1-3 kapsule enkrat na dan, 2-3 mesece.  
Pri povečanih potrebah jemljite 3 dni po 3 kapsule. 
Imunoglukan P4H® lahko jemljete neprekinjeno tudi  
6 mesecev.
Kapsul ne žvečite! Vzemite jih s kozarcem vode 
in pogoltnite cele. Kapsule vzemite na prazen 
želodec zjutraj pol ure pred zajtrkom ali zvečer pred 
spanjem. 

Vsebuje: 1 kapsula 3 kapsule 

Imunoglukan® 100 mg 300 mg

Vitamin C 60 mg (75 % PDV/RDA) 180 mg (225 % PDV/RDA)

Cink 5 mg (50 % PDV/RDA) 15 mg (150 % PDV/RDA)

PDV/RDA (priporočeni dnevni vnos) 

Shranjevanje: 

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

Pakiranje:

Škatla s 30 kapsulami
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Navodilo za uporabo 
Imunoglukan P4H® kapsule

Opozorila:

Imunoglukan P4H® kapsul ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo 
Imunoglukan P4H® kapsule le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko 
dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Nosečnice in doječe matere, otroci in mladostniki do 14. leta naj jemljejo 
Imunoglukan P4H® le po nasvetu zdravnika ali farmacevta. Imunoglukan P4H® kapsule za otroke, mlajše od 3 let, niso primerne. Pred 
sočasnim jemanjem drugih vitaminskih, vitaminsko-mineralnih in/ali mineralnih izdelkov se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Prehransko dopolnilo, ki vsebuje naravni 
Imunoglukan®, vitamin C in cink. 
Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju 
imunskega sistema.

Sestavine: 

Imunoglukan®, vitamin C (kalcijev L-askorbat), 
cinkov citrat, sredstvi proti sprijemanju (magnezijev 
stearat in mikrokristalna celuloza), kapsula  
(hidroksipropilmetil celuloza), barvila (bakrov  
kompleks klorofilina, titanov dioksid).
Kapsula je rastlinskega izvora.

Lastnosti: 

Imunoglukan P4H® kapsule vsebujejo naravni 
bioaktivni polisaharid Imunoglukan®, vitamin C 
in cink. Vitamin C in cink imata vlogo pri zaščiti 
celic pred oksidativnim stresom ter pri delovanju 
imunskega sistema. Vitamin C prispeva tudi k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Uporaba:

Sodobna medicinska dognanja kažejo, da alergije, 
onesnaženost okolja, konzervansi v hrani, antibiotiki, 
nepravilna prehrana, različne vrste sevanja, stres in 
čezmerna telesna aktivnost zmanjšujejo odpornost 
človeškega organizma, zaradi česar smo bolj 
izpostavljeni virozam.

Imunoglukan P4H® priporočamo vsem, ki pogosto 
obolevajo, se hitro izčrpajo in so izpostavljeni 
psihičnemu ali fizičnemu stresu. 
Imunoglukan P4H® kot sestavni del raznolike 
in uravnotežene prehrane ter zdravega načina 
življenja ugodno vpliva na odpornost telesa, ki zaradi 
izčrpanosti, jemanja antibiotikov ali dolgotrajne 
bolezni oslabi. 

Imunoglukan P4H® je primeren tudi za diabetike in 
vegetarijance. 
Imunoglukan P4H® ne vsebuje glutena. 

Priporočeni dnevni odmerek in način uporabe:

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite  
1-3 kapsule enkrat na dan, 2-3 mesece.  
Pri povečanih potrebah jemljite 3 dni po 3 kapsule. 
Imunoglukan P4H® lahko jemljete neprekinjeno tudi  
6 mesecev.
Kapsul ne žvečite! Vzemite jih s kozarcem vode 
in pogoltnite cele. Kapsule vzemite na prazen 
želodec zjutraj pol ure pred zajtrkom ali zvečer pred 
spanjem. 

Vsebuje: 1 kapsula 3 kapsule 

Imunoglukan® 100 mg 300 mg

Vitamin C 60 mg (75 % PDV/RDA) 180 mg (225 % PDV/RDA)

Cink 5 mg (50 % PDV/RDA) 15 mg (150 % PDV/RDA)

PDV/RDA (priporočeni dnevni vnos) 

Shranjevanje: 

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

Pakiranje:

Škatla s 30 kapsulami
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Navodilo za uporabo 
Imunoglukan P4H® kapsule

Opozorila:

Imunoglukan P4H® kapsul ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo 
Imunoglukan P4H® kapsule le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko 
dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Nosečnice in doječe matere, otroci in mladostniki do 14. leta naj jemljejo 
Imunoglukan P4H® le po nasvetu zdravnika ali farmacevta. Imunoglukan P4H® kapsule za otroke, mlajše od 3 let, niso primerne. Pred 
sočasnim jemanjem drugih vitaminskih, vitaminsko-mineralnih in/ali mineralnih izdelkov se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Prehransko dopolnilo, ki vsebuje naravni 
Imunoglukan®, vitamin C in cink. 
Vitamin C in cink imata vlogo pri delovanju 
imunskega sistema.

Sestavine: 

Imunoglukan®, vitamin C (kalcijev L-askorbat), 
cinkov citrat, sredstvi proti sprijemanju (magnezijev 
stearat in mikrokristalna celuloza), kapsula  
(hidroksipropilmetil celuloza), barvila (bakrov  
kompleks klorofilina, titanov dioksid).
Kapsula je rastlinskega izvora.

Lastnosti: 

Imunoglukan P4H® kapsule vsebujejo naravni 
bioaktivni polisaharid Imunoglukan®, vitamin C 
in cink. Vitamin C in cink imata vlogo pri zaščiti 
celic pred oksidativnim stresom ter pri delovanju 
imunskega sistema. Vitamin C prispeva tudi k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Uporaba:

Sodobna medicinska dognanja kažejo, da alergije, 
onesnaženost okolja, konzervansi v hrani, antibiotiki, 
nepravilna prehrana, različne vrste sevanja, stres in 
čezmerna telesna aktivnost zmanjšujejo odpornost 
človeškega organizma, zaradi česar smo bolj 
izpostavljeni virozam.

Imunoglukan P4H® priporočamo vsem, ki pogosto 
obolevajo, se hitro izčrpajo in so izpostavljeni 
psihičnemu ali fizičnemu stresu. 
Imunoglukan P4H® kot sestavni del raznolike 
in uravnotežene prehrane ter zdravega načina 
življenja ugodno vpliva na odpornost telesa, ki zaradi 
izčrpanosti, jemanja antibiotikov ali dolgotrajne 
bolezni oslabi. 

Imunoglukan P4H® je primeren tudi za diabetike in 
vegetarijance. 
Imunoglukan P4H® ne vsebuje glutena. 

Priporočeni dnevni odmerek in način uporabe:

Za podporo delovanju imunskega sistema jemljite  
1-3 kapsule enkrat na dan, 2-3 mesece.  
Pri povečanih potrebah jemljite 3 dni po 3 kapsule. 
Imunoglukan P4H® lahko jemljete neprekinjeno tudi  
6 mesecev.
Kapsul ne žvečite! Vzemite jih s kozarcem vode 
in pogoltnite cele. Kapsule vzemite na prazen 
želodec zjutraj pol ure pred zajtrkom ali zvečer pred 
spanjem. 

Vsebuje: 1 kapsula 3 kapsule 

Imunoglukan® 100 mg 300 mg

Vitamin C 60 mg (75 % PDV/RDA) 180 mg (225 % PDV/RDA)

Cink 5 mg (50 % PDV/RDA) 15 mg (150 % PDV/RDA)

PDV/RDA (priporočeni dnevni vnos) 

Shranjevanje: 

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

Pakiranje:

Škatla s 30 kapsulami

P
13

21
SI

/3
/2

01
4

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Slovenija, www.imunoglukan.si

Opozorila:

Imunoglukana P4H® junior ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko 

jemljejo Imunoglukan P4H® junior le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. 

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Nosečnice in doječe matere, otroci in mladostniki do 14. 

leta naj jemljejo Imunoglukan P4H® le po nasvetu zdravnika ali farmacevta. Pred sočasnim jemanjem drugih vitaminskih, vitaminsko-

mineralnih in/ali mineralnih izdelkov se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Prehransko dopolnilo v tekoči obliki,  
ki vsebuje naravni Imunoglukan®  
in vitamin C. Vitamin C ima vlogo pri 
delovanju imunskega sistema. 

Sestavine: 
voda, fruktoza, Imunoglukan®, vitamin C (L-askorbinska 
kislina), sredstvo za uravnavanje kislosti (citronska 
kislina), konzervans (benzojska kislina) 

Lastnosti: 
Imunoglukan P4H® junior vsebuje naravni bioaktivni 
polisaharid Imunoglukan® in vitamin C. Vitamin C 
ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, 
pri delovanju imunskega sistema ter prispeva k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Uporaba:
Sodobna medicinska dognanja kažejo, da alergije, 
onesnaženost okolja, konzervansi v hrani, antibiotiki, 
nepravilna prehrana, različne vrste sevanja, stres in 
čezmerna telesna aktivnost zmanjšujejo odpornost 
človeškega organizma, zaradi česar smo bolj 
izpostavljeni virozam. 

Imunoglukan P4H® priporočamo vsem, ki pogosto 
obolevajo, se hitro izčrpajo in so izpostavljeni 
psihičnemu ali fizičnemu stresu. 
Imunoglukan P4H® kot sestavni del raznolike 
in uravnotežene prehrane ter zdravega načina 
življenja, ugodno vpliva na odpornost telesa, ki zaradi 
izčrpanosti, jemanja antibiotikov ali dolgotrajne 
bolezni, oslabi. 
Imunoglukan P4H® junior je primeren tudi za 
diabetike in vegetarijance. 
Imunoglukan P4H® junior ne vsebuje glutena. 
Imunoglukan P4H® junior je namenjen otrokom in 
odraslim, ki jim bolj ustreza prehransko dopolnilo  
v tekoči obliki. 

Priporočeni dnevni odmerek in način uporabe:

 
Telesna 

masa (kg)
Priporočena  
količina (ml) 

Imunoglukan® 
(mg)

Vitamin C 
(mg)

PDV/RDA 
(vitamin C)

Otroci 10 2 20 20 25 %

15 3 30 30 38 %

20 4 40 40 50 %

25 5 50 50 63 %

30 6 60 60 75 %

Odrasli 70 14 140 140 175 %

PDV/RDA (priporočeni dnevni vnos) 

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 prve 
tri dni dvojni odmerek.
Imunoglukan P4H® lahko jemljete neprekinjeno tudi 
6 mesecev. 
Tekočino vzemite na prazen želodec zjutraj pol ure 
pred zajtrkom ali zvečer pred spanjem. Pred uporabo 
stekleničko dobro pretresite. 

Shranjevanje: 
Shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri 
temperaturi od 5 do 25 °C, zaščiteno pred vlago in 
neposredno sončno svetlobo.  
Po prvem odprtju hranite izdelek v hladilniku pri 
temperaturi od 2 do 8 °C in ga porabite v dveh 
mesecih.
V tekočini se lahko pojavijo beli kristali, kar pa ne 
vpliva na kakovost izdelka.

Pakiranje:
Steklenička, 120 ml 

Navodilo za uporabo 
Imunoglukan P4H® junior
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Opozorila:

Imunoglukana P4H® junior ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko 

jemljejo Imunoglukan P4H® junior le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. 

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Nosečnice in doječe matere, otroci in mladostniki do 14. 

leta naj jemljejo Imunoglukan P4H® le po nasvetu zdravnika ali farmacevta. Pred sočasnim jemanjem drugih vitaminskih, vitaminsko-

mineralnih in/ali mineralnih izdelkov se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Prehransko dopolnilo v tekoči obliki,  
ki vsebuje naravni Imunoglukan®  
in vitamin C. Vitamin C ima vlogo pri 
delovanju imunskega sistema. 

Sestavine: 
voda, fruktoza, Imunoglukan®, vitamin C (L-askorbinska 
kislina), sredstvo za uravnavanje kislosti (citronska 
kislina), konzervans (benzojska kislina) 

Lastnosti: 
Imunoglukan P4H® junior vsebuje naravni bioaktivni 
polisaharid Imunoglukan® in vitamin C. Vitamin C 
ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, 
pri delovanju imunskega sistema ter prispeva k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Uporaba:
Sodobna medicinska dognanja kažejo, da alergije, 
onesnaženost okolja, konzervansi v hrani, antibiotiki, 
nepravilna prehrana, različne vrste sevanja, stres in 
čezmerna telesna aktivnost zmanjšujejo odpornost 
človeškega organizma, zaradi česar smo bolj 
izpostavljeni virozam. 

Imunoglukan P4H® priporočamo vsem, ki pogosto 
obolevajo, se hitro izčrpajo in so izpostavljeni 
psihičnemu ali fizičnemu stresu. 
Imunoglukan P4H® kot sestavni del raznolike 
in uravnotežene prehrane ter zdravega načina 
življenja, ugodno vpliva na odpornost telesa, ki zaradi 
izčrpanosti, jemanja antibiotikov ali dolgotrajne 
bolezni, oslabi. 
Imunoglukan P4H® junior je primeren tudi za 
diabetike in vegetarijance. 
Imunoglukan P4H® junior ne vsebuje glutena. 
Imunoglukan P4H® junior je namenjen otrokom in 
odraslim, ki jim bolj ustreza prehransko dopolnilo  
v tekoči obliki. 

Priporočeni dnevni odmerek in način uporabe:

 
Telesna 

masa (kg)
Priporočena  
količina (ml) 

Imunoglukan® 
(mg)

Vitamin C 
(mg)

PDV/RDA 
(vitamin C)

Otroci 10 2 20 20 25 %

15 3 30 30 38 %

20 4 40 40 50 %

25 5 50 50 63 %

30 6 60 60 75 %

Odrasli 70 14 140 140 175 %

PDV/RDA (priporočeni dnevni vnos) 

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 prve 
tri dni dvojni odmerek.
Imunoglukan P4H® lahko jemljete neprekinjeno tudi 
6 mesecev. 
Tekočino vzemite na prazen želodec zjutraj pol ure 
pred zajtrkom ali zvečer pred spanjem. Pred uporabo 
stekleničko dobro pretresite. 

Shranjevanje: 
Shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri 
temperaturi od 5 do 25 °C, zaščiteno pred vlago in 
neposredno sončno svetlobo.  
Po prvem odprtju hranite izdelek v hladilniku pri 
temperaturi od 2 do 8 °C in ga porabite v dveh 
mesecih.
V tekočini se lahko pojavijo beli kristali, kar pa ne 
vpliva na kakovost izdelka.

Pakiranje:
Steklenička, 120 ml 

Navodilo za uporabo 
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Opozorila:

Imunoglukana P4H® junior ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko 

jemljejo Imunoglukan P4H® junior le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. 

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Nosečnice in doječe matere, otroci in mladostniki do 14. 

leta naj jemljejo Imunoglukan P4H® le po nasvetu zdravnika ali farmacevta. Pred sočasnim jemanjem drugih vitaminskih, vitaminsko-

mineralnih in/ali mineralnih izdelkov se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Prehransko dopolnilo v tekoči obliki,  
ki vsebuje naravni Imunoglukan®  
in vitamin C. Vitamin C ima vlogo pri 
delovanju imunskega sistema. 

Sestavine: 
voda, fruktoza, Imunoglukan®, vitamin C (L-askorbinska 
kislina), sredstvo za uravnavanje kislosti (citronska 
kislina), konzervans (benzojska kislina) 

Lastnosti: 
Imunoglukan P4H® junior vsebuje naravni bioaktivni 
polisaharid Imunoglukan® in vitamin C. Vitamin C 
ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, 
pri delovanju imunskega sistema ter prispeva k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Uporaba:
Sodobna medicinska dognanja kažejo, da alergije, 
onesnaženost okolja, konzervansi v hrani, antibiotiki, 
nepravilna prehrana, različne vrste sevanja, stres in 
čezmerna telesna aktivnost zmanjšujejo odpornost 
človeškega organizma, zaradi česar smo bolj 
izpostavljeni virozam. 

Imunoglukan P4H® priporočamo vsem, ki pogosto 
obolevajo, se hitro izčrpajo in so izpostavljeni 
psihičnemu ali fizičnemu stresu. 
Imunoglukan P4H® kot sestavni del raznolike 
in uravnotežene prehrane ter zdravega načina 
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izčrpanosti, jemanja antibiotikov ali dolgotrajne 
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