
 

 

IMUNITATE 

Susține sistemul imunitar Supliment alimentar 30 capsule 

Citiţi cu atenţie și în întregime prospectul înainte de utilizarea 
acestui  supliment alimentar. 

- Păstraţi  prospectul. S-ar putea să fie necesar să-l  recitiţi. 
- Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă consultantului 
de specialitate sau sunaţi la telefonul pus la dispoziţie de către 
PlantExtrakt – 0770 448 064, de luni până vineri, între orele 9-11. 

 
În acest prospect găsiţi informaţii despre: 

1. Ingrediente 

2. Mențiuni de sănătate- Recomandări principale 

3. Mod de utilizare 
4. Atenţionări (reacţii adverse posibile, contraindicaţii etc.) 

5. Condiţii de păstrare 

6. Caracteristicile ambalajului 
 

1. Ingrediente: 
extract de Echinacea (Echinacea purpurea) (6-8:1) 220 mg; 
extract de Acerola (Malpighia glabra) cu 25% vitamina 
C 110 mg (din care 27,5 mg vitamina C); agent de umplere: 
celuloză microcristalină; extract din rădăcină de Astragalus 
membranaceus (4:1) 50 mg; gluconat de zinc cu 12,3% Zn 35 
mg (reprezentând 4,28 mg Zn); excipienți: dioxid de siliciu, stearat 
de magneziu; înveliș: gelatină, carbonat de calciu. 
Valoare energetică: 6,36 kJ/capsulă, respectiv 1,52 
kcal/capsulă. 

 

 

Ingredientele naturale din compoziția Imunorezistan IMUNITATE 
capsule contribuie la funcționarea optimă a sistemului imunitar 
(Echinacea, Astragalus, Acerola), ajutând la îmbunătățirea 
rezistenței organismului. 
Combinația de Echinacea purpurea, Zinc "mineralul imunității" și 
Vitamina C naturală (din Acerola) susține natural imunitatea. 
Vitamina C din Acerola împreună cu zincul contribuie la protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ. 
În plus, extractul de Astragalus este un tonic pentru întregul 
organism, susține capacitățile mentale și fizice în cazuri de 
slăbiciune, epuizare și oboseală, fiind un ajutor eficient și pentru 
sănătatea tractului respirator, în timpul perioadelor cu risc 
epidemic. 

 
3. Mod de utilizare: 
Adulţi și copii peste 12 ani: în general, câte 3 capsule pe zi, 
înainte de mese, timp de 4-6 săptămâni. 
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 

 
4. Atenţionări: 
Nu se utilizează concomitent cu vaccinările. 
Nu se utilizează în boli autoimune, tumori maligne; se 
administrează cu prudență în sarcină, în afecțiuni sistemice: 
tuberculoză, leucoze, colagenoze, scleroza multiplă, AIDS; rar, 
poate provoca reacții alergice. Suplimentele alimentare nu 
înlocuiesc o dietă variată, diversificată și un mod de viaţă 
sănătos.

Zinc 
Vitamina C 

Extract de

4,28 mg 12,84 mg 

27,5 mg 82,5 mg 

220 mg 660 mg 

128,4% 

103,1% 5. Condiţii de păstrare 
Se păstrează la temperatură de sub 25°C, în loc uscat, protejat de 
lumină.

Echinacea purpurea  A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor mici.

Extract din rădăcină 
de Astragalus 

50 mg 150 mg 

 
VNR= Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011 

 
2. Mențiuni de sănătate – Recomandări principale: Rezistența 
organismului este importantă mai ales în perioadele cu expunere 
crescută la virusuri și bacterii, în caz de răceli și în stări de 
convalescență. Rezistența organismului este crescută atunci 
când sistemul imunitar este sănătos. 

6. Caracteristicile ambalajului: 
Produsul este ambalat în cutie cu 30 de capsule, 3 blistere a 
câte 10 capsule sau 2 blistere a câte 15 capsule. Capsulele au 
culoare albă semitransparentă. 

Însoţiţi orice reclamaţie cu numărul de serie înscris pe blister și cutie. 
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