
ImunoActive, vedelik toidulisand 
 

Omadused: ImunoActive on toidulisand rikastatud taruvaigu (proopolis), 

austerserviku ekstrakti, C-vitamiiniga, mis aitab kaasa immuunsüsteemi korrektsele 

toimimisele, ning nõmm-liivatee, süstlehise teelehe ja basiiliku ekstraktidega, mis 

aitavad kaasa hingamisteede tervisele. Vedelas vormis, mida lapsed eriti hindavad. 
 

Sisaldab          15 ml          45 ml 

Austerserviku ekstrakt         649 mg -                   1.947 mg - 

Süstlehise teelehe ekstrakt 146 mg - 438 mg  - 

Nõmm-liivatee ekstrakt 146 mg - 438 mg - 

Vürtsbasiiliku ekstrakt   97 mg - 291 mg - 

Proopolise ekstrakt   97 mg - 291 mg - 

Vitamiin C         292 mg  365% NRV 876 mg   1.095% NRV 

*NRV (nutrient reference value) – päevane võrdluskogus; - ei ole määratud 
 

Koostis: Invertsuhkur, vesi, austerserviku ekstrakt (Pleurotus ostreatus) – 

maapealne osa, L-askorbiinhape, süstlehise teelehe ekstrakt (Plantago lanceolata) 

– leht, nõmm-liivatee ekstrakt (Thymus serpyllum) – pealsed, vürtsbasiiliku ekstrakt 

(Ocimum basilicum) – leht, proopolise ekstrakt, kaaliumsorbaat – konservant. 
 

Annustamine: Lapsed 1 tl (5 ml) 3 korda päevas, täiskasvanud 1 spl (15 ml)         

3 korda päevas. 
 

Pakendi kaal: 2x 310 g (umbes 2x 250 ml) 
 

Hoiatused: Ärge ületage soovitatavat päevanormi. Preparaati ei tohiks manustada 

mitmekülgse toitumise asendamiseks. Ärge manustage preparaati, kui ilmneb 

liigtundlikkus mõne koostisosa suhtes. Ei sobi alla 6-aastastele lastele, rasedatele ja 

rinnaga toitvatele emadele. Toode ei sobi inimestele, kes on mee või õietolmu 

suhtes allergilised. 
 

Säilitamine: Hoida kuivas ja pimedas temperatuuril 15 ° C kuni 25 ° C originaal-

pakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult. Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 

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

Tšehhi Vabariik. 
 

Kontaktandmed: Helvetia Apotheke, Rukki tee 7, Lehmja küla, Harjumaa, 

75306, Nimekast 7150.                      Tel.: 616 07 00, www.helvetia.ee 
 

Seerianumber/Parim enne: vt. kuupäev pakendilt 
 

Versioon: IA/01                        EE 327 M 

 



ImunoActive Forte, vedelik toidulisand 
 

Omadused: ImunoActive Forte on toidulisand rikastatud C-vitamiiniga, mis aitab 

kaasa immuunsüsteemi nõuetekohasele toimimisele, süstlehise teelehe ja hariliku 

nurmenuku ekstraktid, mis aitavad kaasa hingamisteede tervisele ja emajuure, 

leedri, lagritsa ja tüümianiekstraktid, mis toetavad hingamisteede limaskesta 

normaalset talitlust, omavad rahustavat toimet kurgule ja hingamisteedele. 

Vedelikku on kerge neelata. 
 

Sisaldab 45 ml (soovitatav päevanorm): 

Süstlehise teelehe ekstrakt                      1.950 mg - 

Musta leedri ekstrakt    972 mg - 

Hariliku nurmenuku ekstrakt    972 mg -  
Tüümiani ekstrakt    972 mg - 

Lagritsa-magusjuure ekstrakt    546 mg - 

Kollase emajuure ekstrakt        69 mg - 

Vitamiin C                            876 mg  1.095% NRV 

*NRV (nutrient reference value) – päevane võrdluskogus; - ei ole määratud 
 

Koostis: Invertsuhkur, süstlehise teelehe ekstrakt (Plantago lanceolata) – leht,    

L-askorbiinhape, musta leedri ekstrakt (Sambucus nigra) – õis, hariliku nurmenuku 

ekstrakt (Primula veris) – õis, tüümiani ekstrakt (Thymus vulgaris) – pealsed, 

lagritsa-magusjuure ekstrakt (Glycyrrhiza glabra) – juur, kaaliumsorbaat – 

konservant, kollase emajuure ekstrakt (Gentiana lutea) - juur, vesi. 
 

Annustamine: 1 supilusikatäis (15 ml) 3 korda päevas. 
 

Pakendi kaal: 310 g (umbes 250 ml) 
 

Hoiatused: Ärge ületage soovitatavat päevanormi. Preparaati ei tohiks manustada 

mitmekülgse toitumise asendamiseks. Ärge manustage preparaati, kui ilmneb 

liigtundlikkus mõne koostisosa suhtes. Ei sobi lastele, rasedatele ja rinnaga 

toitvatele emadele. 
 

Säilitamine: Hoida kuivas ja pimedas temperatuuril 15 ° C kuni 25 ° C original-

pakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult. Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 

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

Tšehhi Vabariik. 
 

Kontaktandmed: Helvetia Apotheke, Rukki tee 7, Lehmja küla, Harjumaa, 

75306, Nimekast 7150.                      Tel.: 616 07 00, www.helvetia.ee 
 

Seerianumber/Parim enne: vt. kuupäev pakendilt 
 

Versioon: IAF/01                        EE 327 M 


