
IMUNOSAN
Suplement diety – kapsułki 90 szt.

Składniki: olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć:  
glicerol (E422), ekstrakt z traganka błoniastego, ekstrakt z lakownicy żołtawej, ekstrakt 

z atraktylodu wielogłówkowego, ekstrakt z eleuterokoku kolczastego, ekstrakt z koniczyny 
łąkowej, ekstrakt z ligustru lśniącego, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów  

tłuszczowych (E471), woda, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z pieczarki  
brazylijskiej, ekstrakt z dzwonkowca, barwnik: karmel (E150a).
Traganek błotniasty, Lakownica żółtawa, Eleuterokok kolczasty,  

Pieczarka brazylijska - wspomagają odporność organizmu.
Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu: 1 kapsułka 2-3x dziennie

 1 kapsułka 2 kapsułki 3 kapsułki
Ekstrakt z traganka błoniastego  70 mg 140 mg 210 mg
Ekstrakt z lakownicy żółtawej  60 mg 120 mg 180 mg
Ekstrakt z atraktylodu wielogłówkowego 60 mg 120 mg 180 mg
Ekstrakt z eleuterokoku kolczastego 50 mg  100 mg 150 mg
Ekstrakt z koniczyny łąkowej 40 mg  80 mg 120 mg
Ekstrakt z ligustru lśniącego 40 mg  80 mg 120 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty 30 mg  60 mg 90 mg
Ekstrakt z pieczarki brazylijskiej 30 mg  60 mg 90 mg
Ekstrakt z dzwonkowca 20 mg  40 mg 60 mg

Nie stosować u dzieci! Nie poleca się osobom nadwrażliwym na produkty sojowe. 
Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią, należy skonsultować z lekarzem. 
Stosować przez trzy tygodnie; po tym okresie należy zrobić siedem dni przerwy. Zaleca się 
zwiększenie przyjmowania płynów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w 

ciągu dnia! Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Najlepiej spożyć przed: data minimalnej trwałości oraz nr partii na spodzie opakowania. 

Zużyć do 3 miesięcy od otwarcia. Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym  
temperaturze 10-25 °C, chronić przed mrozem.  Suplementy diety powinny  

być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci! 
Masa netto 121,5 g (90 kapsułek)

Producent: Energy Group, a. s., Czechy
Importer: Energy Poland sp. z o.o.,

ul. 11 Listopada 60, 43-300 Bielsko-Biała, Polska.
Tel. (33) 812-60-82, energy.poland@energy.sk, www.produkty.energy
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