
Alpikol
Immunerősítő szirup*

Tájékoztató

Immunerősítő étrend-kiegészítő, használható megfázásos betegségeket okozó vírusok el-
len, valamint hozzájárul a szervezet gyors felépüléséhez.  

Az Alpikol immunerősítő szirup használata különösen az őszi és téli időszakban ajánlott 
a szervezet természetes ellenállóképességének fenntartására*.

Fekete bodza kivonat (Sambucus nigra), 10% polifenol tartalommal. Immunerősítő hatás-
sal rendelkezik a megfázásos betegségekkel szemben, valamint elősegíti a légzőszervek 
normális működését. Antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, mely a szabad gyökök 
káros hatásának semlegesítésében mutatkozik meg, miközben elősegíti a sejtek oxidatív 
stressz elleni védelmét. Gyulladáscsökkentő hatású.

Dél-Afrikai muskátli gyökér kivonata (Pelargonium sidoides) kombinált nyákoldó és kivá-
lasztást fokozó hatásánál fogva fenntartja a felső-légutak normális működését. Antimik-
robiális és antivirális hatással rendelkezik, stimulálja a szervezet nem specifikus védekező 
mechanizmusát, kifejezett immunstimuláns hatású, és elősegíti az interferonok termelő-
dését.

Yestimun® Béta-Glükán  a Saccharomyces cerevisiae élesztőgomba természetes sejtkivo-
nata. A Yestimun® Béta-Glükán speciális úton történő kinyerése a termékben 85% tiszta-
ságú 1.3/1.6 béta-glükán tartalmat eredményez. Nátha esetén beindítja az immunválaszt 
és hozzájárul a szervezet gyorsabb felépüléséhez.

Összetétel: invertcukor szirup; fekete bodza kivonat (Sambucus nigra), 10% polifenol tar-
talommal; kémhatás szabályzó: citromsav; Yestimun® Saccharomyces cerevisiae élesztő-
gomba béta-glukán - Saccharomyces cerevisiae élesztőgomba kivonata 85% tisztaságú 
1.3/1.6 béta-glükán tartalommal; természetes málna ízanyag; Dél-Afrikai muskátli gyökér 
kivonata (Pelargonium sidoides); málnapor (0,13%).



Napi dózis tartalma 10 ml 15 ml

Fekete bodza gyümölcs 
kivonat
Ebből polifenol

400 mg
40 mg

600 mg
60 mg

Yestimun® Béta-Glükán 50 mg 75 mg

Dél-Afrikai muskátli gyökér 
kivonata 30 mg 45 mg

* A fekete bodza gyümölcs kivonatra vonatkozik

Adagolás: 
Gyermekek 3 – 12 éves kor között: naponta 2 x 5 ml
Gyermekek 12 év fölött és felnőttek: naponta 1 x 15 ml

Ellenjavallatok:
A megadott napi dózist ne lépje túl. A készítmény használata nem javasolt terhesség és 
szoptatás alatt.

Megjegyzések:
Használat előtt rázza fel az üveget. Nem gyógyszer.

Lejárati idő: 2 év

Tárolás:
Száraz, fénytől védett helyen legfeljebb 25°C-on tárolandó. Gyermekek elől elzárva tartan-
dó. Felbontás után hűtőszekrényben 2 hétig eltartható.

Kiszerelési forma:
120 ml szirup

Gyártó: Laboratoria Natura Sp.z.o.o., Lengyelország

Forgalmazó: 
Alpen Pharma AG
Bern, Svájc

Képviseli:
Alpen Pharma Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
Telefon: 1 950 92 76




