Kosttillskott

Uppgiftslämnare:
Renapharma AB

Varumärke:
Imunoglukan

Artikelbenämning:
Kosttillskott

Artikelbeskrivning:
Imunoglukan 30 kapslar

Leverantörens artikelnummer:
775141

Förpackningsstorlek:
30 st

Produktinformation
Ingrediensförteckning:

Ingredienser: Imunoglukan® (beta 1,31,6Dglukan från
ostronmussling), Kalcium-L-askorbat (C-vitamin), magnesiumstearat
(klumpförebyggande medel), bensoesyra (konserveringsmedel).
Kapseln består av: hydroxipropylmetylcellulosa och färgämnen
(klorofyllinkopparkomplex, titandioxid).

DABAS Produktklassificering:

108814906440 / Kolonial/Speceri  Nutritionsprod. med tillstånd
(SLV)  Nutritionsprodukter med tillstånd (SLV)  Kosttillägg

Marknadsbudskap:

Innehåller patenterat Imunoglukan (betaglukan typ pleuran) och C
vitamin. Gediget utvärderad i vetenskapliga studier med avseende på
effekt och säkerhet. Cvitamin stödjer immunsystemets normala
funktion.
Gluten- och laktosfri. Vegansk.

Övrig information:

Gluten- och laktosfri. Vegansk.

Diettyp:

Produkten är vegansk
Utan griskött  Livsmedel som inte innehåller griskött
Utan nötkött  Livsmedel som inte innehåller nötkött

Allergenpåstående:

Produkten är glutenfri och fri från alkohol, färgämnen och
aromämnen.

Tillverkningsland:

Europeiska Unionen

Näringsvärde
Tillagningsstatus:

Märkning
Ej tillagad

Typ av märkning:

Glutenfri
Fri från laktos/laktosfri

Intagsrekommendation:

RDI

Vegansk
Annan märkning

Basmängd:

Per 100

Vitamin C:

100 mg

125 (*)

Övrig regulatorisk
Produkten är fri från alkohol, färgämnen
märkningsinformation: och aromämnen.

* (Andel av dagsintag %)

Allergener

Tillverkare

Uppgiftslämnare
Namn:

Renapharma AB

Org.nr:

Namn:

Renapharma AB

Org.nr:

5565718946

GLN:

7350064280003

GLN:

7350064280003

Adress:

Riddargatan 16
114 51 Stockholm

Adress:

Riddargatan 16
11451 Stockholm

Hemsida:

www.renapharma.se

Övrigt
Varumärkesägarens identitet, GLN:

Kravspecifikation

7313270000070

Diet

Förvaring
Temperatur (°C):

Min: 5 °C

Diettyp

Diettyp underkategori

Max: 25 °C
Produkten är vegansk
Total hållbarhet (dagar):

720

Hållbarhet efter öppning: 720
Förvaringsinstruktioner:

Förvaras utom räckhåll för barn.
Förvaras torrt och svalt (5–25°C) och
skyddas mot frost och direkt solljus.

Användningsinstruktioner:Användning: Imunoglukan P4H® är ett
kosttillskott för längre tids användning
(23 månader). Det innehåller
patenterat Imunoglukan® och C
vitamin. C-vitamin bidrar till
immunsystemets normala funktion.
Rekommenderad dos för vuxna av
Imunoglukan P4H® kapslar: 1–3
kapslar en gång dagligen under längre
tid (minst 2–3 månader). Kapslarna bör
sväljas hela med en tillräcklig mängd
vatten, helst på kvällen innan
sänggående eller på morgonen på
fastande mage. Kapselns innehåll kan
om så är nödvändigt tömmas ut på en
sked och sväljas tillsammans med
flytande livsmedel eller dryck.
Rekommenderad dos barn: 1 kapsel
per dag. Intas lämpligen genom att
kapseln öppnas och innehållet töms på
en sked och sväljs tillsammans med
något flytande.

Utan griskött  Livsmedel som inte
innehåller griskött
Utan nötkött  Livsmedel som inte
innehåller nötkött

Tillagning
Serveringsförslag:

Rekommenderad dos av Imunoglukan
P4H® kapslar: 13 kapslar en gång
dagligen under längre tid (minst 2–3
månader). dagar. Produkten bör helst tas
på kvällen innan sänggående eller på
morgonen på fastande mage Varning:
Överskrid inte rekommenderad dos.
Personer med transplanterade organ ska
inte använda denna produkt. Personer
som behandlas med immunsuppressiva
läkemedel måste konsultera läkare innan
de börjar använda denna produkt.
Kosttillskott ersätter inte en sund och
varierad kost. Produkten är lämplig för
vuxna och barn över 3 år.

Näringspåstående:

Imunoglukan® P4H består av patenterat
Imunoglukan och C-vitamin.
Imunoglukan består av pleuran, en
betaglukan isolerad från ostronmussling
(Pleurotus ostreatus). Cvitamin stöttar
immunsystemets normala funktion.
Effekten och säkerheten är gediget
utvärderad i vetenskapliga studier som
inkluderat både vuxna och barn.

Basnivå
Artikelbenämning:

Kosttillskott

Artikelbeskrivning:

Imunoglukan 30 kapslar

Varumärke:

Imunoglukan

Förpackningsstorlek:

30 st

Artikelns identitet, GTIN:

07350064280263

Leverantörens artikelnummer:

775141

Hyllkantskvittotext:

Kosttillskott

GPC Produktklassificering:

10000467

Sökbegrepp Ehandel:

Imunoglukan, betaglukan, immunsystemet, immunförsvaret,
förkylning,

Har artikeln batchnummer:

Nej

Är förpackningen returnerbar:

Nej

Format för datummärkning, kod:

YYMMDD

Skattesats:

12,00 %

Skattetyp:

Mervärdesskatt

FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

• Förpacknings/kollityp:

Blisterförpackning

• Villkor för förpackningsmaterial, kod:

Återvinningsavgift betald

• Antal enheter:

Styck

• Förpacknings/kollityp:

Ask

• Villkor för förpackningsmaterial, kod:

Återvinningsavgift betald

• Förpackningsvikt:

28 Gram

• Antal enheter:

Styck

REFERENS TILL ANNAN ARTIKEL:

• Refererad artikel GTIN:

07350064280256

• Typ av referenskod:

Variantgrundande artikel

KONTAKT:

• Kontakt GLN:

7313270000070

• Kontaktnamn:

Kristin Danielson

• Typ av kontakt:

Kundsupport

LIVSLÄNGD:

• Total hållbarhet (dagar):

720

• Hållbarhet efter öppning:

720

TRANSPORTTEMPERATUR(°C)

• Min:

5 °C

• Max:

25 °C

VÅRDPRODUKTER:

Artikelegenskap:

Höggradigt ren

FÖRPACKNINGSMÅTT/VIKTER:

• Artikelns bruttovikt:

28 gram

• Nettoinnehåll värde:

30 Styck

• Jämförmängd färdig vara:

30 Styck

• Jämförmängd kod:

Per styck

• Variabelmåttsvara:

Nej

STAPLINGSBARHET:

• Staplingsbarhet:

50 basförpackningar i höjd

• Typ av staplingsbarhet:

Tryckkänslighet, ospecificerad

MÅTT:

• Artikelns bredd:

70 mm

• Artikelns djup:

36 mm

• Artikelns höjd:

104 mm

DATAMÄRKNING:

• Förekomst av streckkodad information:

Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

• Typ av maskinellt läsbar märkning:

GTIN,

• Databärartyp:

EAN UPC

• Typ av datum på förpackningen:

Bäst föredatum

KORT MARKNADSBUDSKAP:

Marknadsbudskap kort:

•
Cvitamin stödjer för immunsystemets normala funktion. Gediget
utvärderad i vetenskapliga studier för användning till barn. Innehåller
patenterat Imunoglukan (betaglukan av typ pleuran) och C-vitamin.

LEVERANS OCH KÖP:

Tillgänglighetstidpunkt:

2020-04-01

Artikel lanseringstidpunkt:

2020-07-01

Konsumentartikel:

Ja

Ingår i:

0

Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.
Om Du inte hittar artiklar eller ifrågasätter information i databasen, vänligen rapportera problem
Utskrivet från www.dabas.com 2020-06-01

