
Ulotka dla konsumenta  
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę ponieważ zawiera ona ważne informacje. Immulina®+ D3 jest 
suplementem diety sprzedawanym w aptekach bez recepty. Przedstawione poniżej treści nie przypisują temu 
produktowi właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia, ani nie odwołują się do takich jego 
właściwości. Zgodnie z art. 46 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst 
pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 136, Poz. 914 ze zmianami). 
 
 

Immulina + D3  
Suplement diety 

Wspomaga wrodzoną odporność organizmu 
30 kapsułek (60 kapsułek) 

Immulina + D3 forte 
Suplement diety 

Wspomaga wrodzoną odporność organizmu 
30 kapsułek 

 
Składniki: 

  2 kapsułki* 1 kapsułka forte* 

Składniki aktywne ilość (mg) % RWS** ilość (mg) % RWS 
Ekstrakt z owocu aceroli 320 — 160 — 

dostarczający 25%† witaminy C 80 100% 80 50% 
Ekstrakt Arthrospira Platensis 200 — 150 — 
β-1,3/1,6-D glukan 130 — 100 — 
Cynk (14,3% jako glukonian) 10 100% 10 100% 
Selen (43,4% jako selenometionina) 0,06 100% 0,06 100% 
Witamina D 0,05 100% 0,05 100% 

 
Składniki pomocnicze: otoczka kapsułki – żelatyna (E 441), stabilizator – fosforany wapnia 
(E 341), barwnik – dwutlenek tytanu (E 171), nośnik – sole magnezowe kwasów tłusz-
czowych (E 470b), nośnik – celuloza mikrokrystaliczna (E 460) 
* Zalecana dzienna porcja do spożycia  
** RWS = referencyjna wartość spożycia 
† w przypadku preparatu Immulina + D3 forte użyto ekstraktu owocu aceroli dostarczającego 
50% witaminy C. 
 
Sposób użycia:  
Immulina + D3 jedna kapsułka 1 lub 2 razy dziennie w trakcie lub po posiłku i popić 
szklanką wody. 
Immulina + D3 forte jedna kapsułka 1 raz dziennie w trakcie lub po posiłku i popić 
szklanką wody. 
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być 
stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia 
to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
 
Właściwości i działanie 
Immulina + D3 dostarcza składniki odżywcze, które w sposób naturalny wspomagają 
zdrowie i sprawność układu odporności.  



Ekstrakt Spiruliny1 dostarcza wielkocząsteczkowy kompleks LCEPEEN, który po spożyciu  
jest fagocytowany przez makrofagi i komórki dendrytyczne błony śluzowej jelit, czyli 
komórki prezentujące antygen układu odporności i wspiera układ odporności. 
 
Beta-glukan – wielkocząsteczkowe 1,3/1,6-β-D glukany z drożdży piekarniczych posiadają 
właściwości immuno-modulujące i naturalnie wspierają układ odporności. 
 
Witamina C, z ekstraktu aceroli, m.in. wspomaga prawidłową funkcję układu odpornościo-
wego. Witamina C z owoców aceroli znajduje się w kompleksie z bioflawonoidami (rutyną 
i hesperydyną) W takim kompleksie jest bardziej stabilna i jest z niego stopniowo uwalniana, 
co poprawia jej biologiczne wykorzystanie przez organizm. Witamina C, rutozydy i bioflawo-
noidy wspomagają zdrowe naczynia włosowate i żylne. Acerola jest ważnym źródłem anty-
oksydantów, bierze udział w ochronie komórek i tkanek przed oksydacyjnym uszkodzeniem 
oraz wspomaga naturalną obronę organizmu. 
  
Witamina D wspomaga prawidłową funkcję układu odpornościowego. Poza tym witamina 
D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w utrzymaniu zdrowych kości. 
 
Selen, w postaci dobrze przyswajalnej selenometiony, wspomaga prawidłową funkcję układu 
odpornościowego. Poza tym selen jest ważny dla czynności stawów, procesów detoksyka-
cyjnych, zdrowych włosów i paznokci, dla prawidłowej funkcji tarczycy. 
 
Cynk, w postaci dobrze przyswajalnego glukonianu, wspomaga prawidłową funkcję układu 
odpornościowego. Jest on niezbędny do prawidłowego działania ponad 300 enzymów, m. in. 
do syntezy kwasów nukleinowych (DNA, RNA), różnych białek, hormonów. Jony cynku 
biorą udział w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy, białek i procesach detoksykacyjnych 
i odpornościowych.  
 
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Spożywanie w nad-
miernych ilościach może spowodować efekt przeczyszczający. 
 
Uwagi: Nie stosować w przypadku w przypadku uszkodzenia blistra z kapsułkami, ani po 
upływie terminu przydatności do spożycia. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny 
przed użyciem skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu 
w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
 
Dostępne wielkości opakowań:  
Immulina + D3 kapsułki – opakowania kartonowe po 30 kapsułek i 60 kapsułek w blistrach 

PVC/Al po 15 kapsułek  
Immulina + D3 forte kapsułki – opakowanie kartonowe 30 kapsułek w blistrach PVC/Al po 

15 kapsułek.  
 
Informacje: Phytomedica Polska, adres dla doręczeń: ul. Farbiarska 22, 02-862 Warszawa,  
http://immulina.pl, tel.: 22 651 75 40  
 
Immulina® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Phytomedica Polska. 

 
Data opracowania ulotki: styczeń 2020 r. 

                                                           
1 Spirulina to nazwa handlowa skoncentrowanych, oczyszczonych i liofilizowanych sinic (dawniej nazywanych mikro-
algami) Arthrospirta platensis vel maxima. 


