
PORUCHY IMUNITY JSOU V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ 
ŘADY FAKTORŮ MODERNÍ SPOLEČNOSTI STÁLE 
ČASTĚJŠÍM FENOMÉNEM. ZVÝŠENÁ NEMOCNOST JE 
NEPŘÍJEMNÁ SAMA O SOBĚ, SOUVISEJÍCÍ VÝPADKY 
Z PRÁCE AŤ UŽ Z DŮVODU NEMOCI VLASTNÍ, NEBO 
NEMOCI DĚTÍ  JSOU PAK DNES ČASTO I PROBLÉMEM 
EKONOMICKÝM. PROTO JSOU MOŽNOSTI, JAK 
ODOLNOST VŮČI NEMOCEM ZLEPŠIT, VELMI CENNÉ.

V  průzkumu „Lékárnící doporučují 2014“ byla na imunitu 
už popáté za  sebou nejčastěji doporučována řada doplňků stravy 
IMUNOGLUKAN!

JEDINEČNÝ IMUNOGLUKAN

Tyto doplňky stravy obsahuje přírodní komplex nazýva-
ný imunoglukan a vitamin C, jehož přítomnost přispívá 
k normální funkci imunitního systému a k ochraně buněk 
před oxidativním stresem. Podle struktury patří imuno-
glukan do velké rodiny tzv. beta-glukanů, ale kvůli svým 
specifi ckým vlastnostem nese samostatné jméno, které re-
fl ektuje jeho hlavní oblasti použití. 

Současné poznatky charakterizují imunoglukan přede-
vším jako imunomodulátor. Znamená to, že dokáže vy-
váženě regulovat naši imunitní odezvu. Kromě stimula-
ce v  případě oslabené protiinfekční imunity tak dokáže 
i utlumit patologicky nadměrnou aktivitu imunity odpo-
vídající za alergické reakce.

Tato účinná látka je vyráběna patentovaným způsobem 
z plodnic hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus), díky čemuž 
se vyznačuje mimořádně nízkým obsahem balastních 
látek a  jedinečným „odhalením“ 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. kvas-
niční).

OVĚŘENÁ ÚČINNOST

Řadu IMUNOGLUKAN reprezentují tři doplňky stra-
vy: Imunoglukan kapsle, určené pro starší děti a  dospě-
lé, Imunoglukan ACUTE!, určený pro urgentní použití 
v případě akutního problému, a Imunoglukan sirup, ur-
čený hlavně pro děti (a  hlavně pro ty nejčastěji nemoc-

né – malé děti už od jednoho roku věku). Výrobce – společnost 
Pleuran – věnuje velkou pozornost přísnému klinickému ověřová-
ní vlastností svých produktů. Účinnost byla testována na předních 
českých a slovenských pracovištích, výsledky byly nedávno publi-
kovány v renomovaných vědeckých časopisech a vyvolaly zaslou-
ženou pozornost lékařské veřejnosti.

Kromě těchto vědeckých důkazů však hodnotu řady IMU-
NOGLUKAN potvrzují každodenní zkušenosti pediatrů, ma-
minek i  lékárníků. A  právě kombinace těchto „informačních 
zdrojů“ vede k  důvěře, která už popáté v  průzkumu Lékárníci
doporučují prokázala, že stojí na pevných základech. 

IMUNOGLUKAN: PRVNÍ VOLBA LÉKÁRNÍKŮ 
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www.inpharm.cz, www.imunoglukan.cz
K dostání v lékárnách a na www.samoleceni.cz
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