Písomná informácia
pre používateľa
Milý zákazník,
práve ste si kúpili tinktúru 100% prírodného,
6 mesiacov vyzretého rýchlo vstrebávateľného
beta-glukánu, v kombinácií s kyprinou úzkolistou,
ktorá pochádza od slovenského výrobcu.

100% prírodný produkt

neoglucan® tinktúra AKUT je vhodný pre celiatikov
a vegánov. Obsahuje 100% prírodný beta-glukán v tekutej
forme s obsahom kypriny úzkolistej, ktorý sa ľahšie
a rýchlejšie vstrebe do organizmu. Tinktúra neobsahuje
stabilizátory, farbivá, ani aditíva, je vhodná pre celiatikov
a vegánov.

Výživový doplnok

neoglucan® tinktúra AKUT je prírodný extrakt
z hlivy ustricovej a kypriny úzkolistej.

neoglucan® tinktúra AKUT
s obsahom hlivy ustricovej,
beta-glukánu a kypriny
úzkolistej prispieva:

Adaptogén

Medicínske huby a rastliny, vrátane hlivy ustricovej
a kypriny úzkolistej, sú považované za adaptogény
zvyšujúce odolnosť organizmu voči psychickému
a fyzickému stresu, ktoré majú negatívny vplyv
na prirodzené procesy v našom tele, vrátane imunity.

Odporúčaná denná dávka:

(použite priloženú odmerku)
10 ml – 1 x denne (pri prevencii)
20 ml - 1 x denne (pri imunitnom oslabení
organizmu a podpornej liečbe)

Spôsob použitia:

Tinktúru užívajte po jedle priamo z odmerky
alebo zamiešaním do iného nápoja.

Prirodzené naštartovanie
a dlhodobé udržanie správneho
fungovania imunity.
neoglucan® tinktúra AKUT je tekutý výťažok z vybraného
kmeňa medicínskej huby hlivy ustricovej a kypriny
úzkolistej. Hliva ustricová obsahuje vysoko hodnotné
zložky ako nenasýtené mastené kyseliny, vitamíny
a minerály, ale hlavne rýchlo vstrebateľný beta-glukán.
Kyprina úzkolistá sa vyznačuje svojimi silnými
protizápalovými a antioxidačnými účinkami.

Výrobca:
Dimenzia, spol. s r.o., Štúrova 33, 060 01 Kežmarok, SR. www.neoglucan.sk
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Odporúča sa užívať ho počas intenzívnej
telesnej a psychickej námahy a počas
oslabenia organizmu.
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– k stimulácii prirodzenej obranyschopnosti organizmu
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– má protizápalové účinky
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– k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi.

6 mesačný proces zrenia

Počas zrenia nastáva synergický efekt pôsobenia
aktívnych látok, ktoré sa prirodzene nachádzajú v hlive
ustricovej a kyprine úzkolistej. Proces zrenia si týmto
zachováva adaptogénne účinky hlivy ustricovej a kypriny
úzkolistej, ktoré pomáhajú telu naštartovať svoje
prirodzené regeneračné a protizápalové procesy.

Kyprina úzkolistá

Je liečivá bylina, ktorá rastie vo vysokých nadmorských
výškach, čo priaznivo vplýva na prirodzený výskyt
antioxidantov, ktoré chránia bunky a tkanivá pred
oxidačným poškodením. Zároveň zvyšuje odolnosť
organizmu pred pôsobením nepriaznivých vonkajších
vplyvov a má anti-aging efekt. Kyprina úzkolistá
v neoglucan® tinktúre sa zbiera vo vysokých
nadmorských výškach vo Vysokých Tatrách.

Zloženie:

Extrakt z hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus), extrakt
z kypriny úzkolistej (Epilobium angustifolium). Obsahuje
do 25 % obj. alkoholu.
ÚČINNÉ
LÁTKY:

NA DENNÚ
DÁVKU 20 ml

RVH* NA DENNÚ
DÁVKU 20 ml

beta-glukán

105 mg

RVH* neurčená

kyprina úzkolistá

300 mg

RVH* neurčená

*(RVH) referenčná výživová hodnota

Upozornenie:

Pred použitím si pozorne prečítajte príbalový leták.
Ustanovenáodporúčaná denná dávka sa nesmie
presiahnuť. Výživový doplnoksa nesmie používať ako
náhrada rozmanitej stravy. Uskladňujte mimo dosahu
malých detí. Skladujte pri teplote do 30°C v dobre
uzavretomobale. Chráňte pred priamym slnečným
žiarením. Prípadná usadenina neznižuje kvalitu výrobku,
pred každým použitím je potrebné fľaštičku dôkladne
pretrepať. Pre obsah alkoholu nie je vhodný pre deti,
tehotnéa dojčiace ženy.

Písemná informace
pro uživatele
Vážený zákazníku,
právě jste si koupil tinkturu 100% přírodního,
6 měsíců vyzrálého, rychle vstřebatelného
beta-glukanu v kombinaci s vrbovkou úzkolistou,
pocházející od slovenského výrobce.

100% přírodní produkt

neoglucan® tinktura AKUT je vhodná pro celiaky
a vegany. Obsahuje 100% přírodní beta-glukan v tekuté
formě s obsahem vrbovky úzkolisté, který se snáze
a rychleji vstřebá do organismu. Tinktura neobsahuje
stabilizátory, barviva ani aditiva, je vhodná pro celiaky
a vegany.

Doplněk stravy

neoglucan® tinktura AKUT je přírodní extrakt
z hlívy ústřičné a vrbovky úzkolisté.

neoglucan® tinktúra AKUT
s obsahem hlívy ústřičné,
beta-glukanu a vrbovky
úzkolisté přispívá:

Medicínské houby a rostliny, včetně hlívy ústřičné a
vrbovky úzkolisté, jsou považovány za adaptogeny
zvyšující odolnost organizmu vůči psychickému a
fyzickému stresu negativně ovlivňujícímu přirozené
procesy v našem těle, včetně imunity.

ĚS

ÍČNÍ Z
R

Doporučuje se jej používat při intenzivní
tělesné a psychické námaze a po ní, během
imunitního oslabení organismu.

Doporučená denní dávka:

(použijte přiloženou odměrku)
10 ml – 1 x denně (při prevencii)
20 ml - 1 x denně (při imunitním oslabení
organismu a podpůrné léčbě)

Způsob užívání:

Tinkturu užívejte po jídle z odměrky
nebo smícháním s jiným nápojem.

Přirozené nastartování
a dlouhodobé udržení správné
činnosti imunity.
neoglucan® tinktura AKUT je tekutý výtažek z vybraného
kmene medicínské houby hlívy ústřičné a vrbovky
úzkolisté. Hlíva ústřičná obsahuje vysoce ceněné složky,
jako jsou nenasycené mastné kyseliny, vitamíny
a minerály, ale také rychle vstřebatelný beta-glukan.
Vrbovka úzkolistá se vyznačuje svými silnými
protizánětlivými a antioxidačními účinky.

Distributor v ČR:
TAT MEDIC s.r.o., Palackého 1159/78b702 00 Ostrava - Přívoz. www.tatmedic.cz
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- ke stimulaci obranyschopnosti organismu,
- má protozánětlivé účinky,
- k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi.

Adaptogén

6 měsíční proces zrání

Během zrání nastává synergický efekt působení aktivních
látek přirozeně se nacházejících v hlívě ústřičné a vrbovce
úzkolisté. Proces zrání si tímto zachovává adaptogenní
účinky hlívy ústřičné a vrbovky úzkolisté, které pomáhají
tělu nastartovat přirozené regenerační a protizánětlivé
procesy.

Vrbovka úzkolistá

Je léčivá bylina, která roste ve vysokých nadmořských
výškách, což příznivě ovlivňuje přirozený výskyt
antioxidantů chráních buňky a tkáně před oxidačním
poškozením. Zároveň zvyšuje odolnost organismu vůči
nepříznivým vnějším vlivům a má anti-aging efekt.
Vrbovka úzkolistá v neoglucan® tinktuře se sbírá
ve vysokých nadmořských výškách ve Vysokých Tatrách.

Složení:

Výtažek z hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus),
výtažek z vrbovky úzkolisté (Epilobiumangustifolium).
Obsahuje do 25 % obj. alkoholu.
ÚČINNÉ
LÁTKY:

NA DENNÍ
DÁVKU 20 ml

RHP* NA DENNÍ
DÁVKU 20 ml

beta-glukan

105 mg

RHP* neurčena

vrbovka úzkolistá

300 mg

RHP* neurčena

*(RHP) referenční hodnota příjmu

Upozornění:

Před použitím si důkladně přečtěte příbalový leták.
Doporučená dennídávka se nesmí překročit. Doplněk
stravy se nesmí používat jako náhrada pestré stravy.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Skladujte při
teplotědo 30°C v dobře uzavřeném obalu. Chraňte před
přímým slunečním svitem. Případná usazenina nesnižuje
kvalitu výrobku, před každým použitímje nutné lahvičku
důkladně protřepat. Pro obsah alkoholu není vhodnýpro
děti, těhotné a kojící ženy.

