
Doplněk stravy IMMUNOTROFINA® D obsahuje arginin, beta-glukan,
jód, vitamíny B a vitamín D.
Tyto vitamíny a minerály hrají v lidském organizmu důležitou
fyziologickou roli:

• Vitamíny B6, B12 a vitamín D přispívají k normální funkci imunitního
systému;

• Vitamín B5 pomáhá snižovat únavu a vyčerpání;
• Vitamín D přispívá k normálnímu vstřebávání vápníku a fosforu a

přispívá k funkci svalového systému a kostí;
• Jód přispívá k normální tvorbě hormonů štítné žlázy a její normální

činnosti;
• Beta-glukany jsou výtažky z kvasinek (Saccharomyces cerevisiae);
• Arginin je aminokyselina a jako taková pomáhá budovat bílkoviny.

Nedostatek či vyšší potřeba těchto látek odůvodňuje používání přípravku
IMMUNOTROFINA® D.

Objem netto: 200 ml; hmotnost netto: 229 g
V krabičce je i odměrná lžička pro dávkování 2,5 - 10 ml přípravku.

Složení: čištěná voda, fruktóza, arginin, beta-glukany z kvasinek
(saccharomyces cerevisiae), kyselina: kyselina citronová, aroma:
vanilkové aroma, konzervační látky: benzoát sodný, sorban draselný,
zahušťovadlo: xantanová guma, vitamín B5 (pantotenát vápenatý),
vitamín B6, vitamín B12, vitamín D3, barvivo: přírodní karamel ze
sacharózy, jodid draselný.

Doporučení: Užívání přípravku IMMUNOTROFINA® D je vhodné v
případě sníženého přísunu živin nebo zvýšené potřeby látek obsažených
v tomto přípravku.
Doporučené dávkování: jednou denně 5-10 ml, nejlépe mezi jídly, nebo
podle pokynů lékaře.

IMMUNOTROFINA® D
TEKUTÝ DOPLNĚK STRAVY

s obsahem beta-glukanu, jódu, vitamínů B a vitamínu D
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Distributor:
Akacia Group s.r.o., Na Farkáně I 136/17, 150 00, Praha 5, Česká republika

www.immunotrofina.cz

Výrobce:
D.M.G Italia s.r.l., Via Laurentina, km 26,700 - 00071 Pomezia (RM) Itálie - www.dmgit.com

Upozornění:
• Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
• Lahvičku s přípravkem uložte zpět do krabice, kterou pečlivě uzavřete.
• Pečlivě uzavřený přípravek uchovávejte mimo dosah dětí.
• Tento doplněk stravy nenahrazuje pestrou stravu a zdravou

životosprávu.
• Lahvičku s přípravkem velmi pečlivě znovu uzavřete.
• Skladujte daleko od zdrojů tepla.
• V případě správného skladování je přípravek použitelný do 24 měsíců.
• Nepoužívejte po uplynutí data spotřeby.

Přítomnost přírodních látek může ovlivnit organoleptické vlastnosti
přípravku; z tohoto důvodu se může stát, že přípravek časem bude
vykazovat odlišnost zbarvení a dílčí změny chuťových vlastností, avšak
tyto změny jeho kvalitu neovlivňují.

Doba spotřeby: do konce měsíce vyznačeného na spodní straně
krabičky (měsíc/rok).

Výživové informace

Arginin

5 ml obsahuje

275 mg

DDD%* 10 ml obsahuje DDD%*

--** 550 mg
6,0 mg
0,7 mg
2,5 µg
2,5 µg
200 µg
80 mg

Vitamín B5 3,0 mg 50 %
Vitamín B6 0,35 mg 25 %
Vitamín B12 1,25 µg 50 %
Vitamín D3 1,25 µg 25 %
Jód
Beta-glukan

100 µg
40 mg

66,5 %
--**

*: % DDD množství aktivní složky, doporučená denní dávka vyjádřená v %-ech;
**: hodnota DDD není stanovena.
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