
ImunoActive 
Laskagomba és gyógynövény kivonat tartalmú folyékony étrend-kiegészítő   

C-vitaminnal 
 

Jellemzői: Az ImunoActive étrend-kiegészítő propoliszt és laskagomba kivonatot 

tartalmaz. Összetevői kozül a C-vitamin hozzájárul az immunrendszer megfelelő 

működéséhez, a vad kakukkfű, a lándzsás útifű és a bazsalikom-kivonat részt 

vesznek a légutak egészségének megőrzésében. A gyermekek kedvére folyékony 

formában készítjük 
 

Hatóanyag:                 15 ml          45 ml 

Laskagomba kivonat              649 mg                       1947 mg 

Lándzsás útifű kivonat         146 mg         438 mg 

Mezei kakukkfű kivonat 146 mg         438 mg 

Bazsalikom kivonat   97 mg         291 mg  

Propolisz kivonat   97 mg        291 mg  

C-vitamin                         292 mg  365 NRV%  876 mg  1095 NRV% 
* % NRV: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában  
 

Összetevők: glükóz-fruktóz szirup, víz, laskagomba (Pleurotus ostreatus) gomba-

test-kivonat, L-aszkorbinsav, lándzsás útifű (Plantago lanceolata) levélkivonat, 

mezei kakukkfű (Thymus serpyllum) növénycsúcs kivonat, bazsalikom (Ocimum 

basilicum) levélkivonat, propolisz kivonat, tartósítószer (kálium-szorbát). 
 

Adagolás: Gyermekeknek 1 teáskanál (5 ml) naponta 3 alkalommal, felnőtteknek 

1 evőkanál (15 ml) naponta 3 alkalommal. 
 

Nettó tömeg: 2x 310 g (kb. 2x 250 ml)    OGYÉI Notifikációs szám: 25573/2021 
 

Figyelmeztetés: Méhészeti termékekre, virágporra allergiás személyeknek 

alkalmazása nem javasolt. Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő 

nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Gyermekeknek 

(6 éves korig), állapotos és szoptató nőknek fogyasztása nem ajánlott. 
 

Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 

tartandó!                        
 

Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 

Csehország.                      Származási hely: Csehország 
 

Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ,  Budapest 1985 

       Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu 
 

Tétel száma/Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson (nap, hó, év). 
 

Változat: IA/01                     HU 327 M 

 



ImunoActive Forte 
Gyógynövényeket tartalmazó folyékony étrend-kiegészítő C-vitaminnal 

 

Jellemzői: Az ImunoActive Forte étrend-kiegészítő összetevői közül a C-vitamin 

hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez, a lándzsás útifű és a tavaszi 

kankalin kivonat a légutak egészségéhez járulnak hozzá, a bodza-, édesgyökér-    

és kakukkfű-kivonat, védi a légutak nyálkahártyáját, megnyugtatja az irritált torkot 

és a légutakat. 
  

Hatóanyag:     45 ml 

Lándzsás útifű kivonat         1950 mg  

Fekete bodza kivonat 972 mg    

Tavaszi kankalin kivonat     972 mg 

Kerti kakukkfű kivonat        972 mg  

Édesgyökér kivonat              546 mg  

Sárga tárnics kivonat               69 mg  

C-vitamin                       876 mg   1095 % NRV    
* % NRV: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték százalékában  
 

Összetevők: glükóz-fruktóz szirup, lándzsás útifű (Plantago lanceolata) 

levélkivonat, L-aszkorbinsav, fekete bodza (Sambucus nigra) virágkivonat,   

tavaszi kankalin (Primula veris) virágkivonat, kerti kakukkfű (Thymus vulgaris) 

növénycsúcs-kivonat, édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) gyökérkivonat, 

tartósítószer (kálium-szorbát), sárga tárnics (Gentiana lutea) gyökérkivonat, víz. 
 

Adagolás: 1 evőkanál (15 ml) naponta 3 alkalommal. 
 

Figyelmeztetés: 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. Magas vérnyomású egyéneknek, 

gyermekeknek, állapotos és szoptató nőknek gyomor- vagy duodenális fekélyben 

szenvedőknek fogyasztása nem ajánlott. 
 

Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 

tartandó!    Nettó tömeg: 310 g (kb. 250 ml) 
 

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: lásd a csomagoláson (nap, hó, év). 
 

OGYÉI Notifikációs szám: 25568/2021        

Változat: IAF/01                         HU 327 M 


