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IMUDON® NEO plus Zinek
doplněk stravy se sladidly
tablety rozpustné v ústech
bakteriální lyzát s vitaminem C a zinkem
1 tableta rozpustná v ústech obsahuje
následující aktivní složky:
Lyofilizát mikrobiálních lyzátů
(celkem 45,0 mg)*:
Streptococcus pyogenes skup. A 7,0 mg*
Propionibacterium acnes 5,0 mg*
Candida albicans 3,5 mg*
Lactobacillus acidophilus 3,5 mg*
Lactobacillus helveticus 3,5 mg*
Lactobacillus lactis 3,5 mg*
Lactobacillus fermentum 3,5 mg*
Enterococcus faecium 3,5 mg*
Enterococcus faecalis 3,5 mg*
Streptococcus sanguinis 3,5 mg*
Staphylococcus aureus 2,5 mg*
Klebsiella pneumoniae 2,5 mg*
Vitamin C 6,0 mg (7,5 % RHP)
Zinek 0,75 mg (7,5 % RHP)
RHP - referenční hodnota příjmu
* referenční hodnota příjmu není stanovena
Složení:
Sladidla: sorbitol, xylitol; plnidlo: inulin;
zpevňující látka: kolagenní hydrolyzát;
lyofilizát mikrobiálních lyzátů; stabilizátor:
kroskarmelóza; zvýrazňovač chuti: kyselina
citronová; protispékavá látka: stearan
hořečnatý; vitamin C: kyselina L-askorbová;
zinek: bisglycinát zinečnatý; aroma:
peprnomátové aroma.
Charakteristika:
IMUDON® NEO plus Zinek obsahuje
unikátní kombinaci lyofilizovaných
(vysušených) purifikovaných lyzátů (vysoce
přečištěné neškodné části inaktivovaných
mikroorganismů) z bakteriálních kmenů
nejčastějších původců onemocnění dutiny
ústní, hrdla a dýchacích cest.
Vitamin C a zinek obsažené v přípravku
®
IMUDON NEO plus Zinek přispívají:
- k normální funkci imunitního systému
- k ochraně buněk před oxidativním
stresem.
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Vitamin C obsažený v přípravku IMUDON®
NEO plus Zinek také přispívá:
- k normální tvorbě kolagenu pro normální
funkci dásní a zubů
- ke zmírnění únavy a vyčerpání.
Peprnomátové aroma napomáhá
ke svěžímu dechu z úst.
Doporučené dávkování a způsob
užívání:
Dětem od 6 let, mladistvým a dospělým
se doporučuje užívat 1 tableta 3krát denně
po dobu 6 dnů. Sedmý den se užívá
1 tableta 2krát denně. Tablety se nechají
volně rozpustit v ústech.
Po dobu zhruba 1 hodiny po užití tablety
se nedoporučuje výplach úst.
Přípravek není určen k dlouhodobému
užívání.
Upozornění:
Určeno pro děti od 6 let, mladistvé
a dospělé. Není určeno dětem do 3 let.
Případné užívaní dětmi ve věku 3 - 5 let,
těhotnými a kojícími ženami je nutné
předem konzultovat s lékařem.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Nadměrná konzumace může způsobit
průjem.
Není určeno jako náhrada pestré stravy.
Nesmí se užívat při přecitlivělosti
na některou z použitých složek.
Současné užívání s imunobiologickými
přípravky nebo užívání osobami
s autoimunitním onemocněním se
nedoporučuje bez předchozí konzultace
s lékařem.
Spotřebujte do data uvedeného na obalu.
Ukládejte mimo dosah dětí.

Balení:
20 tablet.
Celková hmotnost obsahu: 20 g.
Nakládání s obaly:
Po upotřebení vnější obal (krabička)
recyklujte a vnitřní obal (blistr) vyhoďte
do směsného odpadu.
Číslo šarže:
Uvedeno na spodní straně krabičky
a horním okraji blistru.
Minimální trvanlivost:
Datum minimální trvanlivosti uvedeno
na spodní straně krabičky a dolním okraji
blistru.
Výrobce:
Bioveta, a. s.
Medical Department
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika
Distributor v ČR:
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Písnická 22
142 00 Praha 4
Česká republika

Uchovávání:
Skladujte v suchu a temnu při teplotě
do 25 °C.
Chraňte před mrazem.
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