
SWISS ENERGY IMMUNOVIT 
Echinacea, Propolis, Vitamín C + Zn  

PRO SILNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM / PRE SILNÝ IMUNITNÝ SYSTÉM  
Doplněk stravy, vyvinuto ve Švýcarsku 

Výživový doplnok, vyvinuté vo Švajčiarsku 

CZ: IMMUNOVIT obsahuje Echinaceu, která je známá jako jedna z nejužitečnějších 

bylin, účinně posiluje imunitní systém. Včelí propolis je přírodní antibiotikum, které 
hubí pouze škodlivé bakterie v těle. Vitamín C a zinek mají silný antioxidační 
účinek. IMMUNOVIT díky svému složení podporuje přirozenou obranyschopnost 
organismu. 30 kapslí s prodlouženým uvolňováním ve formě mikropelet jsou 
inovativní formou, která podporuje účinnější vstřebávání aktivních látek. 
SLOŽENÍ: Hydroxypropylmethylcelulóza, Mikrokrystalická Celulóza, Etylcelulóza, 

Polyvinylpyrolidon, Kukuřičný Škrob, Vitamin C (Kyselina L-Askorbová), Echinacea -Extrakt Z 

Kořene, Propolisový Extrakt, Oxid Zinečnatý. DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: Jednu kapsli denně 
zapijte dostatečným množstvím vody. Doporučujeme užívat spolu s jídlem. Obsah 1 kapsle 

uveden na obalu: *NRVs (Nutrient reference values) = *RHP (Referenční hodnoty příjmu) - 

denní příjem definovaný v nařízení (EU) č. 1169/2011. *N / A: není definována  žádná Referenční 

hodnota příjmu. Hmotnost jedné kapsle: 626 mg. UPOZORNĚNÍ: Neužívejte v případě citlivosti 
na některou ze složek produktu. Ženy, které jsou těhotné nebo těhotenství plánují, by se měly 

poradit s lékařem dříve, než začnou tento doplněk užívat. Nevhodné pro děti do 14 let. 

Potravinové doplňky nejsou náhradou pestré  stravy a zdravého ži votního stylu. Nepřekračujte 

doporučenou denní dávku. Nepoužívejte po uplynutí doby vyznačené na obalu.  SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v dobře uzavřeném obalu na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření 

při teplotě nižší než 25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí.  

SK: IMMUNOVIT obsahuje Echinaceu, ktorá je známa ako jedna z najužitočnejších bylín, 

účinne posilňuje imunitný systém. Včelí propolis je prírodné antibiotikum, ktoré hubia iba 

škodlivé baktérie v tele. Vitamín C a zinok majú silný antioxidačný účinok. IMMUNOVIT vďaka 

svojmu zloženiu podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu.  30 kapsúl s predĺženým 

uvoľňovaním vo forme guľôčok sú inovatívnou formou, ktorá podporuje účinnejšie 
vstrebávanie aktívnych látok.  

ZLOŽENIE: Hydroxypropylmetylcelulóza, Mikrokryštalická Celulóza, Etylcelulóza, 

Polyvinylpyrrolidone, Kukuričný Škrob, Vitamín C (kyselina L-askorbová), Echinacea -Extrakt Z 

Koreňa, Extrakt Propolisu, Oxid Zinočnatý. ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE:  Jednu kapsulu denne 
zapite dostatočným množstvom vody. Odporúčame užívať spolu s jedlom.  Hmotnosť jednej 

kapsule: 646 mg. Obsah 1 kapsula uvedený na obale: * NRVs (Nutrient referencie values) = * 

RHP (Referenčné hodnoty príjmu) - denný príjem definovaný v nariadení (EÚ) č. 1169/2011. * N 

/ A: nie je definovaná žiadna Referenčná hodnota príjmu. UPOZORNENIE: Neužívajte v prípade 
citlivosti na niektorú zo zložiek produktu. Ženy, ktoré sú tehotné alebo tehotenstvo plánujú, by 

sa mali poradiť s  lekárom skôr, než začnú tento doplnok užívať. Nevhodné pre deti do 14 rokov. 

Potravinové doplnky nie sú náhradou pestrej stravy a zdravého životného štýlu. Neprekračujte 

odporúčanú dennú dávku. Nepoužívajte po uplynutí času vyznačeného na obale. 
SKLADOVANIE:  Skladujte v dobre uzavretom obale na suchom mieste mimo dosahu priameho 

slnečného žiarenia pri teplote nižšej ako 25 ° C a mimo dosahu detí.  

Vyrobeno v souladu s SVP (GMP) ve Švýc arsku / Vyrobené v súlade s SVP (GMP) vo 

Švajčiarsku na objednávku od Swiss Energy Pharma GmbH, Seepark 6, CH - 9422 Staad SG, Switzerland. 

MIN. TRVANLIVOST/TRVANLIVOSŤ: Na obalu. ČÍSLO ŠARŽE: Na obalu. 

Distributor/Distribútor: medHaus s.r.o., IČO: 06264972, Kačírkova 986/11, 158 00 Praha  5, 
Tel.: +420 226 202 268, E-mail: medhaus@medhaus.cz 

Veškeré informace na/Všetky informácie na : www.medhaus.cz.                     Hmotnost: 18,8 g 
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