
1 tableta rozpustná v ústach obsahuje Vitamín C obsiahnutý v prípravku 
nasledujúce aktívne zložky: IMUDON® NEO plus Zinok tiež prispieva:
Lyofilizát mikrobiálnych lyzátov - k normálnej tvorbe kolagénu na normálnu 
(celkom 45,0 mg)*: funkciu ďasien a zubov 
Streptococcus pyogenes skupiny A 7,0 mg* - k zmierneniu únavy a vyčerpania.
Propionibacterium acnes 5,0 mg* Aróma mäty piepornej napomáha k 
Candida albicans 3,5 mg* sviežemu dychu z úst.
Lactobacillus acidophilus 3,5 mg*
Lactobacillus helveticus 3,5 mg* Odporúčané dávkovanie a spôsob 
Lactobacillus lactis 3,5 mg* užívania:
Lactobacillus fermentum 3,5 mg* Deťom od 6 rokov, mladistvým a dospelým 
Enterococcus faecium 3,5 mg* sa odporúča užívať 1 tableta 3-krát denne 
Enterococcus faecalis 3,5 mg* počas 6 dní. Siedmy deň sa užíva 1 tableta 
Streptococcus sanguinis 3,5 mg* 2-krát denne. Tablety sa nechajú voľne 
Staphylococcus aureus 2,5 mg* rozpustiť v ústach.
Klebsiella pneumoniae 2,5 mg* Počas zhruba 1 hodiny po užití tablety sa 
Vitamín C 6,0 mg (7,5 % RHP) neodporúča výplach úst.
Zinok  0,75 mg (7,5 % RHP) Prípravok nie je určený na dlhodobé 
RHP - referenčná hodnota príjmu užívanie.
* referenčná hodnota príjmu nie je stanovená

Upozornenie:
Zloženie: Určené pre deti od 6 rokov, mladistvých a 
Sladidlá: sorbitol, xylitol; plnidlo: inulin; dospelých. Nie je určené deťom do 3 rokov.  
spevňujúca látka: kolagénny hydrolyzát; Prípadné užívanie deťmi vo veku 3-5 rokov, 
lyofilizát tehotnými a dojčiacimi ženami je nutné 
mikrobiálnych lyzátov; stabilizátor: konzultovať s lekárom.
kroskarmelóza; zvýrazňovač chuti: kyselina Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
citrónová; protihrudková Nadmerná konzumácia môže spôsobiť 
látka: stearan horečnatý; vitamín C: hnačku.
kyselina L-askorbová; zinok: bisglycinát Nie je určené ako náhrada pestrej stravy.
zinočnatý; aróma: mäta pieporná. Nesmie sa užívať pri precitlivenosti na 

niektorú z použitých zložiek.
Charakteristika: Súčasné užívanie s imunobiologickými 
IMUDON® NEO plus Zinok obsahuje prípravkami alebo užívanie osobami s 
unikátnu kombináciu lyofilizovaných autoimunitným ochorením
(vysušených) purifikovaných lyzátov sa neodporúča bez predchádzajúcej 
(vysoko prečistené neškodné časti konzultácie s lekárom.
inaktivovaných mikroorganizmov) z Spotrebujte do dátumu uvedeného na 
bakteriálnych kmeňov najčastejších obale.
pôvodcov ochorení dutiny ústnej, hrdla a Uchovávajte mimo dosahu detí.
dýchacích ciest. 
Vitamín C a zinok obsiahnuté v prípravku Uchovávanie:
IMUDON® NEO plus Zinok prispievajú: Skladujte v suchu a tme pri teplote do 
- k normálnej funkcii imunitného systému 25 °C.
- k ochrane buniek pred oxidatívnym Chráňte pred mrazom.
stresom.
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Balenie:
20 tabliet.
Celková hmotnosť obsahu: 20 g.

Nakladanie s obalmi:
Po upotrebení vonkajší obal (škatuľka) 
recyklujte a vnútorný obal (blister) vyhoďte 
do zmesového odpadu.

Číslo šarže:
Uvedené na spodnej strane škatuľky a 
hornom okraji blistra.

Minimálna trvanlivosť:
Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na 
spodnej strane škatuľky a dolnom okraji 
blistra.

Výrobca:
Bioveta, a. s.
Medical Department
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika

Distribútor v ČR:
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Písnická 22
142 00 Praha 4
Česká republika

Balenie:
20 tabliet.
Celková hmotnosť obsahu: 20 g.

Nakladanie s obalmi:
Po upotrebení vonkajší obal (škatuľka) 
recyklujte a vnútorný obal (blister) vyhoďte 
do zmesového odpadu.

Číslo šarže:
Uvedené na spodnej strane škatuľky a 
hornom okraji blistra.

Minimálna trvanlivosť:
Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na 
spodnej strane škatuľky a dolnom okraji 
blistra.

Výrobca:
Bioveta, a. s.
Medical Department
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika

Distribútor v ČR:
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Písnická 22
142 00 Praha 4
Česká republika

Balenie:
20 tabliet.
Celková hmotnosť obsahu: 20 g.

Nakladanie s obalmi:
Po upotrebení vonkajší obal (škatuľka) 
recyklujte a vnútorný obal (blister) vyhoďte 
do zmesového odpadu.

Číslo šarže:
Uvedené na spodnej strane škatuľky a 
hornom okraji blistra.

Minimálna trvanlivosť:
Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na 
spodnej strane škatuľky a dolnom okraji 
blistra.

Výrobca:
Bioveta, a. s.
Medical Department
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika

Distribútor v ČR:
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Písnická 22
142 00 Praha 4
Česká republika

Balenie:
20 tabliet.
Celková hmotnosť obsahu: 20 g.

Nakladanie s obalmi:
Po upotrebení vonkajší obal (škatuľka) 
recyklujte a vnútorný obal (blister) vyhoďte 
do zmesového odpadu.

Číslo šarže:
Uvedené na spodnej strane škatuľky a 
hornom okraji blistra.

Minimálna trvanlivosť:
Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na 
spodnej strane škatuľky a dolnom okraji 
blistra.

Výrobca:
Bioveta, a. s.
Medical Department
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika

Distribútor v ČR:
S&D Pharma CZ, spol. s r.o.
Písnická 22
142 00 Praha 4
Česká republika


	Stránka 1
	Stránka 2

