
ImunoActive, tekutý doplněk stravy 
 

Charakteristika: ImunoActive je doplněk stravy obohacený propolisem, 

výtažkem z hlívy ústřičné, vitamínem C, který přispívá ke správné funkci 

imunitního systému, a výtažkem z mateřídoušky, jitrocele a bazalky, které 

přispívají ke zdraví dýchacích cest. V tekuté formě, kterou ocení zejména děti. 
 

Účinné látky:            v 15 ml           v 45 ml 

Extrakt z hlívy ústřičné        649 mg -                   1.947 mg - 

Extrakt z jitrocele 146 mg - 438 mg - 

Extrakt z mateřídoušky 146 mg - 438 mg - 

Extrakt z bazalky   97 mg - 291 mg - 

Extrakt z propolisu   97 mg - 291 mg - 

Vitamín C                         292 mg  365% DRHP 876 mg  1.095% DRHP 

*DRHP – denní referenční hodnota příjmu; - není stanovena 
 

Složení: Invertní cukr, voda, extrakt z hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) - 

nadzemní část, kyselina L-askorbová, extrakt z jitrocele kopinatého (Plantago 

lanceolata) – list, extrakt z mateřídoušky úzkolisté (Thymus serpyllum) – nať, 

extrakt z bazalky pravé (Ocimum basilicum) – list, extrakt z propolisu, sorban 

draselný – konzervant. 
 

Dávkování: Děti 1 čajovou lžičku (5 ml) 3x denně, dospělí 1 polévkovou lžíci    

(15 ml) 3x denně. 
 

Hmotnost obsahu: 2x 310 g (cca 2x 250 ml) 
 

Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako 

náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Neužívat v případě 

přecitlivělosti na některou ze složek. Není vhodné pro děti do 6 let, těhotné a kojící 

ženy. Nevhodné pro osoby alergické na pyl a včelí produkty. 
 

Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C. Ukládat mimo 

dosah dětí!   
 

Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10,  

                 Česká republika. 
 

Kontakt pro zákazníky: Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 280 02 Kolín 2.  

                  Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 
 

Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného na obalu. 
 

Verze: IA/01                CZ 327 M 

 

http://www.helvetia.cz/


ImunoActive Forte, tekutý doplněk stravy 
 

Charakteristika: ImunoActive Forte je doplněk stravy obohacený vitamínem C, 

který napomáhá ke správné funkci imunitního systému, výtažky z jitrocele             

a prvosenky, které přispívají ke zdraví dýchacích cest a výtažky z hořce, bezu, 

lékořice a tymiánu, který chrání sliznici dýchacích cest, zklidňuje podrážděný krk, 

průdušky i dýchací cesty, usnadňuje vykašlávání a pomáhá při suchém kašli.         

V tekuté formě, která se nejsnadněji polyká. 
 

Účinné látky v doporučené denní dávce (45 ml): 

Extrakt z jitrocele                1.950 mg - 

Extrakt z bezu  972 mg - 

Extrakt z prvosenky 972 mg - 

Extrakt z tymiánu 972 mg - 

Extrakt z lékořice 546 mg - 

Extrakt z hořce   69 mg - 

Vitamín C                       876 mg  1.095% DRHP 

*DRHP – denní referenční hodnota příjmu; - není stanovena 
 

Složení: Invertní cukr, extrakt z jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata) – list, 

kyselina L-askorbová, extrakt z bezu černého (Sambucus nigra) – květ, extrakt 

z prvosenky jarní (Primula veris) – květ, extrakt z tymiánu obecného (Thymus 

vulgaris) – nať, extrakt z lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra) – kořen, sorban 

draselný – konzervant, extrakt z hořce žlutého (Gentiana lutea) – kořen, voda. 
 

Dávkování: 1 polévkovou lžíci (15 ml) 3x denně. 
 

Hmotnost obsahu: 310 g (cca 250 ml) 
 

Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako 

náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Neužívat v případě 

přecitlivělosti na některou ze složek. Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. 
 

Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C. Ukládat mimo 

dosah dětí!   
 

Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10,  

                 Česká republika. 
 

Kontakt pro zákazníky: Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 280 02 Kolín 2.  

                  Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 
 

Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného na obalu. 
 

Verze: IAF/01               CZ 327 M 

http://www.helvetia.cz/

