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Natures Aid 
Beta-Glucans Immune Support+ 
Maisto papildas. Imuninei sistemai. Su beta-gliukanais ir antioksidantais. 
30 tablečių 
Grynasis kiekis: 34 g. 
 
Be dirbtinių skonio stipriklių, dažiklių, konservantų. 
Be laktozės. 
Be glitimo. 
Tinka veganams. 
Pažangi formulė: 

 Beta gliukanai 1,3 / 1,6 

 Šeivamedis 

 Vitaminas D3 

 Bekvapis česnakas 

 Vitaminai A ir C, cinkas, selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.  

 Cinkas ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. 

 Vitaminas A padeda palaikyti normalią gleivinių būklę. 

 Vitaminas C padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią imuninės sistemos veiklą intensyvaus 
fizinio krūvio metu ir po jo*, bei padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.  
*Teigiamas poveikis pasireiškia tik suvartojant per parą papildomai, be rekomenduojamos paros normos, 
200 mg vitamino C. 
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. 
 

Sudedamosios dalys. Lipnumą reguliuojanti medžiaga dikalcio fosfatas, Ester-C® (kalcio L-askorbatas), bekvapio 
česnako milteliai, lipnumą reguliuojanti medžiaga mikrokristalinė celiuliozė, iš mielių (Sacharomyces cerevisiae) gauti 
beta gliukanai, cinko pikolinatas, tabletės apvalkalas (tirštiklis natrio karboksimetilceliuliozė, gliukozė, dekstrozės 
monohidratas, emulsikliai: lecitinas iš sojų, natrio citratas), L-selenometioninas, šeivamedžio (sambucus nigra) kom-
pleksas (šeivamedžio uogų ekstraktas, maltodekstrinas), lipnumą reguliuojanti medžiaga augalinės kilmės riebalų 
rūgščių magnio druskos, retinilo acetatas, vario gliukonatas, cholekalciferolis, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio 
dioksidas. 
 

 1 tabletėje 

Vitaminas A 800 µg (100 % RMV*) 

Vitaminas D 10 µg (200 % RMV*) 

Ester-C®**, kuriame: 
- vitamino C 

258 mg 
200 mg (250 % RMV*) 

Cinkas 15 mg (150 % RMV*) 

Varis 1 mg (100 % RMV*) 

Selenas 100 µg (182 % RMV*) 

Bekvapio česnako milteliai 200 mg 

Beta-gliukanai 1,3 / 1,6 150 mg 

Šeivamedžio uogų ekstraktas, 
atitinkantis standartizuotų šviežių 
uogų, kuriose: 

- antocianinų 

 
200 mg 
 
860 µg 

*RMV- referencinė maistinė vertė.  
** Ester-C® yra Ester-C kompanijos registruotas prekinis ženklas. 
 
Vartojimas. Suaugusiesiems ir vaikams nuo 12 metų vartoti po 1 tabletę per dieną su šaltu gėrimu prieš valgį. 
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. 
Nėščioms ir maitinančioms moterims, bei tiems, kurie vartoja receptinius vaistus ar turi ypatingų medicininių būklių, 
pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku prieš vartojimą. Nevartoti, jeigu pakuotės sandarumas yra pažeistas. 
 



Laikymas. Vaikams nepasiekiamoje, sausoje, vėsioje vietoje. 
 
Geriausias iki ... (pabaigos)/ Partijos Nr.: žr. ant pakuotės apačios. 
 
Gamintojas: Natures Aid Ltd, Preston, PR4 2DQ, Jungtinė Karalystė. 
 
Platintojas: UAB „STADA Baltics“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El. paštas: stada.baltics@stada.com. 
 


