İmuneksPlus®
İmuneksPlus® kapsül 20/100/300 mg, 30 kapsül
İÇİNDEKİLER: Beta Glukan 1,3/1,6, Kuşburnu Ekstresi Tozu (Minimum %4 Naturel C Vitamini
içermektedir. Ekstre Maltodekstrin ve silikon dioksit içermektedir), Acerola Meyve Tozu (Minimum %17 Naturel C Vitamini içerir. Ekstre Maltodekstrin içerir), mikrokristal selüloz (E460
- dağıtıcı ajan), talk (lubrikan), magnezyum stearat (E470b -lubrikan).
Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu
1kapsül (450 mg)
Besin öğeleri
Miktar
Enerji
561.7 kJ/100g
Protein
1.7 %
Yağ
0.8 %
Karbonhidrat
0%
Şeker
29.6 %
ETKİNLİĞİ: Beta-glukan 1,3 / 1,6 makrofaj aktivasyonu sağlar. Enfeksiyonlara karşı savunmadan
sorumlu makrofaj, nötrofil ve monosit gibi beyaz kan hücrelerini aktive eder. C vitamini ise nötrofil
hücrelerini ve sitokinleri artırır. Bu şekilde, Beta-glukan 1,3 / 1,6 ve Natürel C Vitamini kombinasyonunun antioksidan ve bağışıklık desteği olarak kullanımının sinerjik etkileri olduğu kanıtlanmıştır.
KULLANIM ÖNERİLERİ: Kişinin kendini sağlıklı hissetmesini sağlayan ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir beslenme desteği olarak kullanılır. Mevsimsel ve yıl boyu süren bağışıklığa yönelik
risklerden korunmak, ayrıca vücut direncini kuvvetli tutmak için günde 1 kapsül, hastalık sırasında
tedaviye destek olarak günde 2 kapsül kullanımı önerilir.
Genel sağlığı ve beslenmeyi destekleyici olarak her gün kullanılabilir.
KONTRENDİKASYONLARI: Kullanılmaması gereken herhangi bir durum saptanmamıştır.
UYARILAR / ÖNLEMLER: Hamilelik ve emzirme döneminde kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: Beta-glukanın bildirilen herhangi bir yan etkisiyoktur. Beta-glukan
detaylı toksisite çalışmaları yapılmış doğal bir maddedir. Bildirilmiş herhangi bir toksisitesi yoktur.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Beta-glukanın diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında herhangi bir etkileşime girdiği bildirilmemiştir.
KULLANIM BİLGİSİ: İMUNEKSPLUS® gıda takviyesi olarak mevsimsel ve yıl boyu süren bağışıklığa yönelik risklerden korunmak, ayrıca vücut direncini kuvvetli tutmak için günde 1 kapsül,
hastalık sırasında tedaviye destek olarak günde 2 kapsül kullanımı önerilir. Genel sağlığı ve
beslenmeyi destekleyici olarak hergün kullanılabilir. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği
yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.
ÜRETİCİ VE PAKETLEYİCİ FİRMA: MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş. adına Berko İlaç / İstanbul tarafından fason olarak üretilmiştir.
Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir.
Üretim yeri sicil no: 34-05353

