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IMMUNOTROFINA SYROP 200ML
 

cena: 37,60 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać syrop

Producent Vitamed

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Charakterystyka:

Immunotrofina to innowacyjny preparat wspomagający prawidłowe funkcjonowanie układu limfatycznego gardła. Szczególnie polecany
osobom ze skłonnościami do nawracających stanów zapalnych w obrębie migdałków i górnych dróg oddechowych oraz cierpiącym na
przerost migdałków.
Skład Woda destylowana, fruktoza, arginina, glukan, fosfolipidy sojowe, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat waniliowy,
substancje konserwujące: sorbinian potasu i benzoesan sodu, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, witamina B5 (D-
pantotenian wapnia), barwnik: karmel z sacharozy (E 150a), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), jodek potasu, witamina B12
(cyjanokobalamina).

Działanie:

Łagodzi objawy związane z przerostem i stanem zapalnym migdałów.
Poprawia metabolizm tkanki limfatycznej gardła.
Wzmacnia barierę immunologiczną organizmu.
Zwiększa odporność organizmu na infekcje.
Zawiera innowacyjny skład, dając wysokie poczucie bezpieczeństwa stosowania.
Jest preparatem bardzo dobrze tolerowanym.
Wygodna forma dawkowania - 1 raz na dobę.

Wskazania:

W profilaktyce i wspomaganiu leczenia przerostu migdałków i towarzyszących temu objawów.
W przewlekłym zapaleniu migdałków.
W zaburzeniach funkcjonowania układu limfatycznego gardła.
W stanach obniżonej odporności.
W celu aktywacji fizjologicznych reakcji obronnych oraz wspomagania naturalnej odporności organizmu przez cały rok.
W przypadku niedoboru witamin i substancji zawartych w preparacie Immunotrofina oraz przy zwiększonym zapotrzebowaniu na te
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składniki.
W synergicznym połączeniu z antybiotykami.
Po zabiegach operacyjnych.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników syropu, nadczynność tarczycy, choroby autoimmunologiczne tarczycy.

Stosowanie:

Dawkowanie: jedna dawka na dobę, pomiędzy posiłkami, nawet przez długi okres czasu. Do 3 lat - 1/2 miarki (5 ml); powyżej 3 lat - cała
miarka (10 ml). Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety.

Producent:
VITAMED
ul. Ostrowskiego 24
97-213 Smardzewice
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