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doplňky stravy

obsahuje imunoglukan a vitamin C

Imunoglukan P4H®

sirup pro děti

již od 1 roku

PRO FYZIOLOGICKOU FUNKCI IMUNITY

v období chřipek a nemocí z nachlazení

při opakovaných infekcích (např. dýchacích cest etc.)

při nástupu dětí do kolektivu

při častém užívání antibiotik

při stresu (psychické a fyzické námaze)

při chemo- a radioterapii

při přecitlivělosti na alergeny

Pečujte o imunitu vašich pacientů, 

je to jejich nejdůležitější pomocník, například:

doplněk stravy

inzerce

LA RIVISTA DEL FARMACISTA PER IL  FARMACISTA
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V důsledku spolupůsobení řady faktorů moderní 

společnosti jsou poruchy imunitního systému stále čas-

tějším fenoménem. Ten pak ve značné míře vede k větší 

náchylnosti k banálním sezónním infekcím, a tedy i vyšší 

roční nemocnosti. Absence v zaměstnání, ať už způso-

bené vlastní nemocí, nebo nemocí dětí, jsou dnes ob-

zvlášť nepříjemné. Proto jsou možnosti, jak odolnost vůči 

nemocem zvyšovat, velmi cenné. V průzkumu Lékárníci 

doporučují 2013  zvítězila jako nejčastěji doporučovaný 

prostředek pro posílení imunity v českých lékárnách řada 

doplňků stravy IMUNOGLUKAN.

Imunoglukan

Řada přípravků IMUNOGLUKAN obsahuje přírodní 

komplex nazývaný imunoglukan a vitamin C, jejichž pro-

střednictvím přispívá k normální funkci imunitního systému 

a k ochraně buněk před oxidativním stresem. Imunoglukan 

je látka strukturně patřící do velké rodiny tzv. beta-glukanů, 

avšak pro své specifi cké vlastnosti si vyžádal samostatné 

označení. Vyrábí se speciálním patentovaným procesem, 

který mu propůjčuje mimořádné medicínské vlastnosti. 

Současné poznatky imunoglukan charakterizují především 

jako imunomodulátor, což znamená, že dokáže jemně re-

gulovat naši imunitní odezvu. Kromě stimulace v případě 

oslabené imunity tak na druhé straně dokáže utlumit pa-

tologicky nadměrnou imunitní aktivitu, odkud vede cesta 

k jeho velmi perspektivnímu použití zejména u alergií.  

Řadu IMUNOGLUKAN reprezentují tři přípravky: 

Imunoglukan kapsle, určený pro starší děti a dospělé, 

Imunoglukan sirup, určený hlavně pro děti (a přede-

vším 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, ekzé-

mech 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 sloven-

ských pracovištích, jejichž výsledky byly nedávno doku-

mentovány v renomovaných časopisech.

Oblast posilování imunity je velmi náročná na získání 

relevantních empirických dat - výsledky nejsou pozoro-

vatelné ihned, ale až po delší době. Posouzení účinnosti 

přípravků na základě individuálních případů je proto velmi 

nesnadné a více než v jiných případech se zde cení validní 

klinické studie. Právě jednoznačné klinické zaměření, po-

skytnutí množství údajů z reálné lékařské praxe stejně jako 

zkušenosti pacientů umožnily řadě IMUNOGLUKAN získat 

si mezi lékárníky nejvyšší důvěru.

POSÍLENÍ IMUNITY? LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ 
IMUNOGLUKAN   komentář průzkumu Lékárníci doporučují
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Díky zájmu farmaceutických od-

borníků podílet se na průzkumu 

Lékárníci doporučují se tento 

projekt stal tradicí. Letos probě-

hl již pošesté. Informace získané 

z tohoto projektu by měly být 

prospěšné všem. Odborníkům 

lékáren se dostává možnosti po-

rovnat si svoje zkušenosti, laická 

veřejnosti si může zkonfrontovat 

marketingová tvrzení výrobců 

s názory odborníků. 

LÉKÁRNÍCI
DOPORUČUJÍ 2013


