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Zastosowanie

Immuno PLUS zawierający witaminę D, witaminę C i cynk, to produkt dla dzieci po ukończeniu 
3. roku życia, młodzieży i dorosłych stosowany w celu wspomagania prawidłowego funkcjo-
nowania układu odpornościowego. Immuno PLUS jest szczególnie zalecany:

ź w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje, w szczególności w okresie jesienno-
zimowym (wrzesień-marzec),

ź w okresie zwiększonej ekspozycji na niekorzystne drobnoustroje,

ź dla osób w trakcie i po kuracji antybiotykowej.

Immuno PLUS zawiera także 2 szczepy żywych bakterii z rodzaju Lactobacillus. Bakterie te natu-
ralnie występują w przewodzie pokarmowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Są stosowane 
pomocniczo w okresie zwiększonej zachorowalności.

Właściwości składników Immuno PLUS

Witamina D, witamina C i cynk pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odporno-
ściowego. Ponadto witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Aktywne szczepy bakterii: Lactobacillus rhamnosus KL53A i Lactobacillus plantarum PL02 
uzupełniają mikroflorę jelit. Równowaga mikrobiologiczna odgrywa istotną rolę w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu.

W badaniach in vitro potwierdzono istotne właściwości szczepów wchodzących w skład suple-
mentu diety Immuno PLUS:

ź przyleganie szczepów do ludzkiej linii komórek nabłonka jelit,

ź antagonizm wobec: Klebsiella pneumoniae, Clostridium difficile, Escherichia coli oraz 
Candida albicans,

ź oporność na niskie pH panujące w żołądku oraz na sole żółci.

* % Referencyjnej Wartości Spożycia 

Suplementację można stosować cały czas w okresie jesienno-zimowym.

Zawartość witamin, składników 
mineralnych i szczepów bakterii 

w zalecanej dziennej porcji

Dzieci i młodzież

1 porcja - 1 kapsułka

Dorośli

1 porcja - 2 kapsułki

witamina C

Lactobacillus rhamnosus KL53A

Lactobacillus plantarum PL02

cynk

witamina D

50 mg (62,5%)*

1 miliard

5 mg (50%)*

15 µg czyli 600 j.m. (300%)*

100 mg (125%)*

2 miliardy

10 mg (100%)*

30 µg czyli 1200 j.m. (600%)*



Dawkowanie i sposób użycia

Dzienna porcja, która zapewnia poziom suplementacji niezbędny do uzyskania wymienionych 
korzyści zdrowotnych:

- w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje (w okresie jesienno-zimowym) lub w okresie 
zwiększonej ekspozycji na niekorzystne drobnoustroje:

ź dzieci po ukończeniu 3. roku życia i młodzież: 1 kapsułka 1 raz dziennie w trakcie 
posiłku,

ź dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie lub 2 kapsułki 1 raz dziennie w trakcie posiłku, 

- dla osób w trakcie antybiotykoterapii:

ź dzieci po ukończeniu 3. roku życia i młodzież: 1 kapsułka 1 raz dziennie przynajmniej 
przez cały okres antybiotykoterapii, co najmniej 2 godziny po zażyciu antybiotyku,

ź dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie lub 2 kapsułki 1 raz dziennie przynajmniej przez cały 
okres antybiotykoterapii, co najmniej 2 godziny po zażyciu antybiotyku.

W przypadku trudności z połykaniem kapsułki należy ją otworzyć i rozpuścić zawartość w nie-
wielkiej ilości letniego płynu (można osłodzić). W takiej postaci spożyć bezpośrednio po przy-
gotowaniu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Ważne jest prowa-
dzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu odżywiania.

Składniki

Maltodekstryna; składnik otoczki kapsułki - żelatyna; kwas L-askorbinowy (witamina C); glukonian 
cynku (cynk); substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych; 
cholekalcyferol (witamina D); inozytol; Lactobacillus rhamnosus KL53A; Lactobacillus plantarum 
PL02; barwnik kapsułki - dwutlenek tytanu. 

Suplement diety Immuno PLUS jest produktem bezglutenowym oraz nie zawiera laktozy i mleka.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników suplementu.

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera 

30 kapsułek po 306 mg. Masa netto 9,18g

Sposób przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed 
światłem i wilgocią. Konsument może przechowywać produkt w temperaturze do 25°C 
maksymalnie przez 14 dni.

Zbrylanie proszku w kapsułce jest naturalną właściwością produktu i nie ma wpływu na jego 
jakość. 
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