Vážená uživatelko, vážený uživateli přípravku Orthomol Immun
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro přípravek Orthomol Immun, doplněk stravy,
vysoce kvalitní výrobek společnosti Orthomol. Společnost Orthomol využívá veškerých svých zkušeností a vědecké odbornosti při vývoji ortomolekulárních
minutričních kombinací s cílem nabídnout Vám špičkové přípravky pro udržení
dobrého zdravotního stavu. Na tomto příbalovém letáku najdete informace o přípravku a o jeho složkách i důležité pokyny k užívání a informace o možných vedlejších účincích. Pokud máte další otázky, obraťte se prosím na svého lékaře
anebo lékárníka.

XXX

Doplněk stravy

Co je Orthomol Immun?
Orthomol Immun je doplněk stravy. Důležité mikroživiny pro imunitní systém.
Vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, kyselina listová, železo,
měď, selen a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému. Vitamin A,
vitamin B2, biotin a niacin přispívají k udržení normálního stavu sliznic. Vitamin B2,
vitamin C, vitamin E, měď, mangan, selen a zinek přispívají k ochraně buněk před
oxidativním stresem. Vitamin B12, vitamin D, kyselina listová, železo, hořčík a
zinek jsou důležité pro dělení buněk. Hořčík a zinek přispívají k normální syntéze
bílkovin.
Jak je třeba Orthomol Immun užívat?
Denně rozmíchejte obsah jednoho sáčku do 150 - 200 ml neperlivé vody a vypijte v době jídla nebo po jídle.
Jak dlouho je třeba Orthomol Immun užívat?
Mikroživiny potřebuje tělo každý den, proto se doporučuje dlouhodobé užívání.
Na co musím dbát?
• Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
• Doplňky stravy nejsou určeny jako náhražka pestré a vyvážené výživy. Dbejte na
zdravý životní způsob.
• Uložte mimo dosah malých dětí.
• Orthomol Immun obsahuje jód. Pokud trpíte onemocněním štítné žlázy, poraďte
se se svým lékařem, než začnete užívat tento přípravek.
• U ledvinových kamenů z oxalátu, určitých onemocnění, u kterých se v těle ukládá příliš mnoho železa, a také u nedostatku enzymu glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy by měl být produkt užíván pouze po konzultaci s lékařem.
Jaké jsou další užitečné informace?
• Orthomol Immun v lékové formě granulátu neobsahuje laktózu ani gluten.
• V důsledku obsahu riboflavinu (vitamin B2) může dojít k žlutému zbarvení
moče.
• Produkt obsahuje mimo jiné silně barvící betakaroten. Případné skvrny, např.
na částech oděvu, se špatně odstraňují.
• Vitamin C v množství obsaženém v Orthomol Immun může někdy způsobit řidší
stolici.
• Obsažená želatina je získána z hovězího dobytka a je v souladu s halal.
Jak je třeba přípravek Orthomol Immun uchovávat?
Orthomol Immun uchovávejte v chladu a suchu.
V jakých lékových formách je přípravek Orthomol Immun k dostání?
• Prášek
• Tablety/tobolky
Kde lze získat další informace?
Pokud se chcete dovědět více o ortomolekulární nutriční medicíně, bez váhání
nás prosím kontaktujte.
Vaše společnost
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Výrobce:
Orthomol pharmazeutische
Vertriebs GmbH
Herzogstr. 30
40764 Langenfeld
Německo
international-sales@orthomol.com
www.orthomol.com

Distributor:
IBI-International spol. s r.o.®
Senovážné náměstí 1463/5
110 00 Praha 1
Česká republika

Vyrobeno v souladu s certifikací ISO 22000.
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