
ImunoActive, tekutý výživový doplnok 
 

Charakteristika: ImunoActive je výživový doplnok obohatený o propolis, 

výťažok z hlivy ustricovej, vitamín C, ktorý prispieva k správnej funkcii 

imunitného systému, a výťažok z materinej dúšky, skorocelu a bazalky, ktoré 

prispievajú k zdraviu dýchacích ciest. V tekutej forme, ktorú ocenia najmä deti. 
 

Účinné látky:       v 15 ml        v 45 ml 

Extrakt z hlivy ustricovej    649 mg -                    1.947 mg - 

Extrakt zo skorocelu 146 mg - 438 mg - 

Extrakt z materinej dúšky 146 mg - 438 mg - 

Extrakt z bazalky   97 mg - 291 mg - 

Extrakt z propolisu   97 mg - 291 mg - 

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

*DRVH – denná referenčná výživová hodnota; – nie je stanovená 
 

Zloženie: Invertný cukor, voda, extrakt z hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus) – 

nadzemná časť, kyselina L-askorbová, extrakt zo skorocelu kopijovitého (Plantago 

lanceolata) – list, extrakt z materinej dúšky (Thymus serpyllum) – vňať, extrakt 

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

konzervačná látka. 
 

Dávkovanie: Deti 1 čajovú lyžičku (5 ml) 3x denne, dospelí 1 polievkovú lyžicu 

(15 ml) 3x denne. 
 

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

Upozornenie: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. 

Prípravok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Neužívať v prípade 

precitlivenosti na niektorú zo zložiek. Nie je vhodné pre deti do 6 rokov, tehotné   

a dojčiace ženy. Nevhodné pre osoby alergické na peľ a včelie produkty. 
 

Skladovanie: Skladujte v suchu a na tmavom mieste pri teplote 15 – 25 ºC. 

Uchovávať mimo dosahu malých detí!                   
 

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

Česká republika. 
 

Kontakt: Helvetia Apotheke, P. O. Box 4300, 800 90 Bratislava 090. 

                Tel.: 02/32 777 788, www.helvetia.sk 
 

Číslo šarže/Minimálna trvanlivosť do: dátumu uvedeného na obale. 
 

Verzia: IA/01                         SK 327 M 

 



ImunoActive Forte, tekutý výživový doplnok 
 

Charakteristika: ImunoActive Forte je výživový doplnok obohatený o vitamín C, 

ktorý napomáha k správnej funkcii imunitného systému, výťažky zo skorocelu        

a prvosienky, ktoré prispievajú k zdraviu dýchacích ciest a výťažky z horca, bazy, 

sladovky hladkoplodej (sladkého drievka) a tymianu, ktorý chráni sliznicu dýchacích 

ciest, upokojuje podráždené hrdlo, priedušky aj dýchacie cesty, uľahčuje 

vykašliavanie a pomáha pri suchom kašli. V tekutej forme, ktorá sa ľahšie hltá. 
 

Účinné látky v odporúčanej dennej dávke (45 ml): 

Extrakt zo skorocelu                      1.950 mg  - 

Extrakt z bazy čiernej           972 mg  - 

Extrakt z prvosienky           972 mg  - 

Extrakt z dúšky tymiánovej           972 mg  - 

Extrakt zo sladovky hladkoplodej  546 mg  - 

Extrakt z horca žltého              69 mg  - 

Vitamín C                                876 mg    1.095% DRVH 

*DRVH – denná referenčná výživová hodnota; – nie je stanovená 
 

Zloženie: Invertný cukor, extrakt zo skorocelu kopijovitého (Plantago lanceolata) 

- list, kyselina L-askorbová, extrakt z bazy čiernej (Sambucus nigra) - kvet, extrakt 

z prvosienky jarnej (Primula veris) - kvet, extrakt z dúšky tymianovej (Thymus 

vulgaris) - vňať, extrakt zo sladovky hladkoplodej (Glycyrrhiza glabra) - koreň, 

sorban draselný - konzervačná látka, extrakt z horca žltého (Gentiana lutea) - 

koreň, voda. 
 

Dávkovanie: 1 polievkovú lyžicu (15 ml) 3x denne. 
 

Hmotnosť obsahu: 310 g (cca 250 ml) 
 

Upozornenie: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Prípravok 

sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Neužívať v prípade precitlivenosti 

na niektorú zo zložiek. Nie je vhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy.  
 

Skladovanie: Skladujte v suchu a na tmavom mieste pri teplote 15 – 25 ºC. 

Uchovávať mimo dosahu malých detí!                   
 

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

Česká republika. 
 

Kontakt: Helvetia Apotheke, P. O. Box 4300, 800 90 Bratislava 090. 

                Tel.: 02/32 777 788, www.helvetia.sk 
 

Číslo šarže/Minimálna trvanlivosť do: dátumu uvedeného na obale. 
 

Verzia: IAF/01                      SK 327 M 


