
ImunoComplex, étrend-kiegészítő
Osztriga gomba, homoktövis és gyömbér tartalmú kapszula cinkkel

Jellemzői: Az ImunoComplex étrend-kiegészítő három gyógynövény, a hagyo-
mányos kínai orvoslásban népszerű osztriga gomba és az Európában is ismert 
és közkedvelt homoktövis és gyömbér kivonatának komplexe – cinkkel. 
A homoktövis, a gyömbér és a cink hozzájárul a szervezet természetes védeke-
ző rendszere, az immunrendszer normál működéséhez. A cinknek szerepe van 
a sejtek oxidatív stressz elleni védelmében is. 
Hatóanyag: 1 kapszula 2 kapszula
Osztriga gomba kivonat 270 mg - 540 mg -
Homoktövis gyümölcsének 
szárított leve 100 mg - 200 mg -
Gyömbér kivonat 25 mg - 50 mg -
Cink 5 mg 50% NRV 10 mg 100% NRV
* % NRV: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték 
százalékában; – nincs megállapított referencia-érték 
Összetevők: Osztriga gomba (Pleurotus ostreatus) gombatest-kivonat, 
homoktövis (Hippophae rhamnoides) gyümölcs szárított leve, kapszulahéj (zse-
latin, színezék: kalcium-karbonát), cink-glükonát, gyömbér (Zingiber offi cinale) 
gyökér-kivonat, csomósodást gátló anyag (magnézium-sztearát), inulin. 
Adagolás: 12 év alatti gyeremekek 1 kapszula, felnőttek 1 - 2 kapszula 
naponta étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű folyadékkal fogyasztva.
Tartalma: 20 kapszula      Nettó tömeg: 10,6 g
Figyelmeztetés: Fogyasztása 6 éven aluli gyermekeknek, epeköves és 
epekőképződésre hajlamosak számára nem ajánlott. Várandós és szoptató 
kismamák kérjék ki kezelőorvosuk véleményét! Véralvadásgátló gyógyszerekkel 
történő együttes alkalmazása nem javasolt, mert befolyásolhatja azok hatását. 
Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, ha túlérzékeny 
bármelyik összetevőjére. 
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!        OGYÉI Notifi kációs szám: 21074/2018
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.       Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: IC/01   HU 193 T
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kismamák kérjék ki kezelőorvosuk véleményét! Véralvadásgátló gyógyszerekkel 
történő együttes alkalmazása nem javasolt, mert befolyásolhatja azok hatását. 
Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, ha túlérzékeny 
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latin, színezék: kalcium-karbonát), cink-glükonát, gyömbér (Zingiber offi cinale) 
gyökér-kivonat, csomósodást gátló anyag (magnézium-sztearát), inulin. 
Adagolás: 12 év alatti gyeremekek 1 kapszula, felnőttek 1 - 2 kapszula 
naponta étkezés során vagy után, megfelelő mennyiségű folyadékkal fogyasztva.
Tartalma: 20 kapszula      Nettó tömeg: 10,6 g
Figyelmeztetés: Fogyasztása 6 éven aluli gyermekeknek, epeköves és 
epekőképződésre hajlamosak számára nem ajánlott. Várandós és szoptató 
kismamák kérjék ki kezelőorvosuk véleményét! Véralvadásgátló gyógyszerekkel 
történő együttes alkalmazása nem javasolt, mert befolyásolhatja azok hatását. 
Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti 
a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, ha túlérzékeny 
bármelyik összetevőjére. 
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!        OGYÉI Notifi kációs szám: 21074/2018
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