PŘI SNÍŽENÉ IMUNITĚ
PRO DĚTI A MLADISTVÉ

Imunno-Fort

PEDIAKID Immuno-Fort je doplněk stravy ve formě sirupu s obsahem rostlinných výtažků,
které pomáhají zvyšovat obranyschopnost organismu.
Je vhodný při:
• Nebezpečí nachlazení
• Opakované léčbě antibiotiky a rezistenci na ně
• Ovzduší zatíženém alergeny
• Únavě způsobené nadměrnou školní zátěží
• Dlouhodobém stresovém zatížení
PEDIAKID Immuno-Fort obsahuje: Čištěnou vodu I Agávový sirup 40%
Akáciovou vlákninu 15% I Extrakty z aceroly 275 mg I brokolice 275 mg I echinacey 275 mg
ženšenu 275 mg I šípku 275 mg I propolisu 275 mg 7,5% I Vitamin C 24 mg
Měď 0,30 mg I Mangan 0,30 mg I Přírodní aroma borůvek
Sirup obsahuje též akáciovou vlákninu, která příznivě ovlivňuje vyváženost střevní flóry a tím pomáhají
k lepšímu vstřebávání vitaminů a minerálů. Přípravek obsahuje přírodní nerafinované cukry, které jsou šetrné
k zubní sklovině a nezpůsobují glykemické výkyvy.
PEDIAKID Immuno-Fort má příjemnou příchuť borůvek.
Objem: 125 ml
Dávkování a způsob použití:
Děti do 5 let: Jednu kávovou lžičku ráno a jednu v poledne, vždy po jídle.
Děti od 5 let: Dvě kávové lžičky ráno a dvě v poledne, vždy po jídle.
Pro dosažení maximálního účinku se doporučuje 1-2měsíční kúra.
V případě potřeby lze kúru opakovat několikrát do roka.
Po otevření uchovejte v chladu.

Výrobce:
Laboratoires INELDEA, Francie
Zastoupení v ČR:
Swiss Pharma s.r.o., Praha
Tel.: 267 108 475
e-mail: swiss_pharma@volny.cz
www.swisspharma.info
Distribuce v ČR:
Alliance Healthcare s.r.o.,
Phoenix a.s., Pharmos a.s.

NA ZNÍŽENÚ IMUNITU
PRE DETI A MLADISTVÝCH

Imunno-Fort

PEDIAKID Immuno-Fort je doplnok stravy vo forme sirupu s obsahom rastlinných výťažkov,
ktoré pomáhajú zvyšovať obranyschopnosť organizmu.
Je vhodný pri:
• Nebezpečenstve prechladnutia
• Opakovanej liečbe antibiotikami a rezistencii na ne
• Ovzduší zaťaženom alergénmi
• Únave spôsobenej nadmernou školskou záťažou
• Dlhodobom stresovom zaťažení
PEDIAKID Immuno-Fort obsahuje: Čistenú vodu I Agávový sirup 40% I Akáciovú vlákninu 15%
Extrakty z aceroly 275 mg I brokolice 275 mg I echinacey 275 mg I ženšenu 275 mg
šípok 275 mg I propolisu 275 mg 7,5 % I vitamín C 24 mg I meď 300 mg
mangán 300 mg I prírodný koncentrát z čučoriedok
Sirup obsahuje akáciovú vlákninu, ktorá priaznivo ovplyvňuje vyváženosť črevnej flóry a tým pomáhajú
lepšiemu vstrebávaniu vitamínov a minerálov. Prípravok obsahuje prírodné nerafinované cukry, ktoré sú šetrné
voči zubnej sklovine a nespôsobujú glykemické výkyvy.
PEDIAKID Immuno-Fort má príjemnú čučoriedkovú príchuť.
Objem: 125 ml
Dávkovanie a spôsob použitia:
Deti do 5 rokov: Jedna kávová lyžička ráno a jedna na obed, vždy po jedle.
Deti od 5 rokov: Dve kávové lyžičky ráno a dve na obed vždy po jedle.
Na dosiahnutie maximálneho účinku sa odporúča 1 až 2 mesačná kúra.
V prípade potreby možno užívať aj niekoľkokrát do roka.
Po otvorení uschovajte v chlade.

Výrobca:
Laboratoires INELDEA, Francúzsko
Zastupenie v SR:
Swiss Pharma s.r.o., Praha
Tel.: 908591777
e-mail: swiss_pharma@volny.cz
www.swisspharma.info
Distribúcia v SR:
Phoenix a.s., Unipharma a.s.,
Med-Art s.r.o.,Pharmos a.s., Unimed s.r.o.

