
Fiecare plic conține: 
Ingredient   Cantitate   %VNR*
Colostru (cu min. 30% IgG) 150 mg **
Vitamina C  80 mg 100
Wellmune®  75 mg **
Prebilac™ 2’-FL SD HF 106,4 mg **
Zinc   3,5 mg 35
Vitamina D  5 mcg 100
*Valorile nutriționale de referință conform Regulamentului 1169/2011
**Valorile nutriționale de referință nu au fost stabilite

Ingrediente: agent de încărcare: dextroză; Colostrum cu minimum 30% imunoglobulină G (lapte); Prebilac™ 2’-FL SD 
HF/2’-fucozil-lactoză; aromă de căpșune (dextroză, substanțe aromatizante, dioxid de siliciu); acid L-ascorbic/vitamina C; 
Wellmune®/ drojdie de bere (Saccharomyces cerevisiae), cu peste 75% 1,3-1,6 glucopolizaharide exprimate în beta-glucani; 
acidi�ant: acid citric anhidru; gluconat de zinc; agent antiaglomerant: dioxid de siliciu; colecalciferol/vitamina D3; îndulcitor: 
sucraloză.

Caracteristicile componentelor din Imunice®:

Colostrul este laptele produs imediat după naștere. Are o compoziție complexă: imunoglobuline, polipeptide bogate în prolină, 
lactoferină, citokine, limfokine, lizozomi, oligopolizaharide, lactalbumine, factori de creștere.

Wellmune® este un produs pe bază de 1,3-1,6 beta-glucan din Saccharomyces cerevisiae.

2’-fucozil-lactoza este o componentă a oligozaharidelor din laptele uman (HMO), carbohidrați care sunt prezenți în mod 
natural în laptele matern. 

Zincul, vitaminele C și D contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Vitamina C contribuie la reducerea oboselii și 
extenuării.

Supliment alimentar cu îndulcitor
30 plicuri

Recomandări: 
- Ajută la funcționarea normală a sistemului imunitar  

Mod de utilizare: oral – 1 plic pe zi. Plicul se dizolvă în minimum 20 ml lichid călduț. Imunice® se poate dizolva și în iaurt, piure de 
fructe sau alte alimente. Produs recomandat copiilor cu vârsta de peste un an. 

Atenționări:
- Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos
- A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici
- A se consuma de preferință înainte de sfârșitul datei de expirare înscrisă pe ambalaj
- Imunice® nu ar trebui să �e utilizat dacă, în aceeași zi, se consumă lapte matern sau alte alimente cu adaos de 2’-fucozil-lactoză
- Produsul conține ingrediente derivate din lapte și lactoză

Păstrare:
- A se păstra la temperaturi între 15 și 250C 
- A se feri de lumină și umezeală
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