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ИММУНОТРОФИНА д 

Течна хранителна добавка с подсладител 

ИММУНОТРОФИНА д е хранителна добавка, която съдържа Бета-глюкани и 

Аргинин; богата е на витамини от групата B, на витамин D и на йод. 

Тези вещества извършват важни действия в организма, като: 
• Витамините B6, B12 и D допринасят за нормалното функциониране на имунната 

система; 
• Витамин D допринася за нормалното усвояване на калция и фосфора и за 

поддържането на мускулната функция и на костите; 
• Йодът допринася за нормалното произвеждане на хормоните на щитовидната жлеза 

и нормалното функциониране на тази жлеза; 
• Витамин B5 допринася за намаляване на умората и чувството за отпадналост; •  Бета-

глюканите на маята са микроелементи, извлечени от Сахаромицес церевизия; 
• Аргининът е аминокиселина и като такава участва в образуването на протеините. 

При липсата на тези вещества или тяхната повишена нужда, може да бъде полезно 
приемането на ИММУНОТРОФИНА д. 
Опаковка: 200 ml с мерителна лъжичка с деления от 2,5 ml до 10 ml, нетно тегло 229 g. 
Съставки: Пречистена вода, Витамин B5 (Калциев пантотенат), Витамин B6 
(Пиридоксин хидрохлорид), Витамин B12 (Цианкобаламин), Витамин D3 
(Холекалциферол), Калиев йодид, Антиоксиданти – Аргинин и Бета-глюкани на маята 
(Сахаромицес церевизия), Овкусител – Аромат на ванилия, Киселина – Лимонена 
киселина, Стабилизатор – Ксантанова гума, Подсладители – Фруктоза и Карамел от 
захароза, Консерванти – Натриев бензоат и Калиев сорбат. 

Наличието на натурални вещества (като бета глюканите) може да окаже влияние 
върху органолептичните характеристики на продукта; ето защо могат да се 
наблюдават изменения в цвета и/или вкуса, без никакво влошаване на качеството 
му. 

Препоръчителна доза за дневен прием: 

Състав в препоръчителна 

доза за дневен прием 
За дневна доза 

10 ml %VNR* 

Аргинин 0,55 g  

Витамин B5 6,0 mg 100 % 

Витамин B6 0,7 mg 50 % 

Витамин B12 2,5 µg 100 % 

Витамин D3 2,5 µg 50 % 

Йод 200 µg 133 % 
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Бета-глюкани на маята 80 mg  

*VNR = Референтни хранителни стойности 
• Витамините B6, B12 и D допринасят за нормалното функциониране на 

имунната система. 
• Витамин D допринася както за поддържането на мускулната функция и на 

костите, така и за нормалното усвояване на калция и фосфора. 
• Й одът подпомага нормалното произвеждане на хормоните на щитовидната 

жлеза и нормалното функциониране на тази жлеза. 
• Витамин B5 подмага за намаляването на умората и чувството за отпадналост.  

Указания за употреба:  
5 ml или 10 ml един път на ден, за предпочитане далече от храненията или според 
друго лекарско предписание. 

• П родуктът не заменя разнообразното и балансирано хранене и правилния 
начин на живот.   

• Да не се използва в случай на повишена чувствителност към един или повече 
от компонентите. 

• Не превишавайте препоръчаните дози за дневен прием.   

• Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца. 

• Затворете добре флакона след употреба. 

Условия за съхранение: 
• Да се съхранява на сухо място при стайна температура. 

Срок на годност: 
Продуктът има срок на годност 24 месеца ако се съхранява правилно. 

Нетно количество: 200 

ml. 

Срок на трайност: 
Виж указания върху опаковката срок. Да не се използва след изтичане на срока на 
трайност. 

Опаковка:  
200 ml с мерителна лъжичка с деления от 2,5 ml до 10 ml, нетно тегло 229 g. 



 

 IMMUNOTROFINA_D_Liq_BG_30FG045.indd   3 06/02/20   10:46  

Титуляр: DMG 

Italia srl 

via Laurentina, Km 26,700 - 00071 Pomezia (Roma) Italia – www.dmgit.com Произведено от: 
Italdevice srl 

via Laurentina, Km 26,700 - 00071 Pomezia (RM) Italia Дистрибутор: 
ДИ ЕМ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 104, вх. А, гр. София, България 


