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Poruchy imunity jsou v důsledku spolupůsobení řady faktorů 

moderní společnosti stále častějším fenoménem. Ve velké míře to 

pak vede k větší náchylnosti k banálním sezónním infekcím a tedy 

i vyšší roční nemocnosti. Výpadky z práce, ať už způsobené vlastní 

nemocí nebo nemocí dětí, jsou dnes obzvlášť nepříjemné. Proto 

jsou možnosti, jak odolnost vůči nemocem zlepšit, velmi cenné. 

Na čem je založena obliba přípravků IMUNOGLUKAN?

IMUNOGLUKAN

Řada přípravků IMUNOGLUKAN obsahuje přírodní kom-

plex nazývaný imunoglukan a vitamin C, jehož přítomnost při-

spívá k normální funkci imunitního systému a k ochraně buněk 

před oxidativním stresem. Podle struktury patří imunoglukan
do velké rodiny tzv. beta-glukanů, ale kvůli svým specifi ckým 

vlastnostem si vyžádal samostatné označení. Tato účinná látka 

je vyráběna patentovaným způsobem z plodnic hlívy ústřičné 

(Pleurotus ostreatus), díky čemuž se vyznačuje mimořádně níz-

kým obsahem balastních látek a vysokou „přístupností“ cha-

rakteristických účinných struktur. Její účinnost tak významně 

převyšuje produkty obsahující jak samotnou hlívu ústřičnou (či 

jiné „medicinální“ houby), tak beta-glukany izolované z jiných 

zdrojů (např. kvasniční). 

Současné poznatky charakterizují imunoglukan především 

jako imunomodulátor. Znamená to, že dokáže vyváženě regulo-

vat naši imunitní odezvu. Kromě stimulace v případě oslabené 

imunity tak dokáže i utlumit patologicky nadměrnou aktivi-

tu imunity, což vede k velmi perspektivnímu použití zejména 

u alergií.  

OVĚŘENÁ ÚČINNOST

Řadu IMUNOGLUKAN reprezentují tři přípravky: Imunoglukan
kapsle, určené pro starší děti a dospělé, Imunoglukan sirup, ur-

čený hlavně pro děti (a hlavně pro ty nejčastěji nemocné – malé 

děti už od jednoho roku věku) a krém Imunoglukan pro ošetření 

kůže, který pomáhá při různých zánětlivých procesech na kůži, ek-

zémech apod. Výrobce Imunoglukanu, společnost Pleuran, věnuje 

velkou pozornost přísnému ověřování vlastností svých produktů. 

Účinnost je sledována v řadě klinických pozorování, prováděných 

na předních českých a slovenských pracovištích, jejichž výsledky 

byly nedávno dokumentovány v renomovaných časopisech.

Oblast posílení imunity a časté nemocnosti je velmi náročná 

na získání prokazatelných zkušeností - výsledky nejsou pozorovatel-

né hned, ale až po delší době. Právě proto jsou velmi ceněny 

dlouhodobé studie s přípravky IMUNOGLUKAN. 

A právě tyto poznatky spolu s množstvím 

údajů z reálné lékařské praxe, jakožto i zku-

šenosti od vlastních pacientů jasně pro-

kazují, že důvěra zdravotníků k řadě 

IMUNOGLUKAN stojí na pev-

ných základech.
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obsahuje Imunoglukan a vitamin C

Imunoglukan P4H®

PRO FYZIOLOGICKOU FUNKCI IMUNITY

v období chřipek a nemocí z nachlazení
při stresu (psychické a fyzické námaze)

Pečujte o svoji imunitu, je to váš nejdůležitější pomocník

doplněk stravy
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IMUNOSTIMULACE
Název přípravku (účinná látka) Třída Četnost

IMUNOGLUKAN P4H DS 32,32%

FARMAX PREVENTAN DS 20,99%

GS IMUNOSTIM DS 7,32%


