
 
 

 

   

Marsiečiai  
PROimun DEFEND syrup  

150 ml 
Maisto papildas 

 
 
Imuninei sistemai palaikyti 
 
 Šeivamedžio ir paprastųjų erškėčių ekstraktai 

 Vitaminas C 

 Praturtinta betagliukanais 

 Kasdieniam vartojimui 

 
Šeivamedžių ekstraktas 
 
Juoduogių šeivamedžių(Sambucus nigra) ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą 
ir normalią kvėpavimo takų funkciją 
 
Paparastųjų erškėčių ekstraktas 
Paparastųjų erškėčių (Rosa canina) ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą 

Vitaminas C 
 
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą 
 
Betagliukanai 
 
Aukštos kokybės betagliukanai iš (Saccharomyces cerevisiae) mielių 
 
 Skanaus šeivamedžio ir citrinų skonio 

 Be dirbtinių dažiklių 

 Be konservantų 

 Pagaminta laikantis geros gamybos praktikos (GMP)  

 
 

Dienos dozėje yra:  5 ml 
%RMV* 

 10 ml 
%RMV* 

Juoduogių šeivamedžių (Sambucus 
nigra) vaisių ekstraktas (7:1 136 
atitinka 272 mg) 

952,0  mg 

- 

1904,0  mg 

- 

Juoduogių šeivamedžių (Sambucus 
nigra) žiedų ekstraktas (10:1 25 atitinka 
50 mg) 

    250,0 mg -       500,0 mg - 

Paparastųjų erškėčių (Rosa canina) 
vaisių ekstraktas (10:1 5 atitinka 10 mg) 

50,0 mg - 100,0 mg - 

Betagliukanų 60,0 mg - 120,0 mg - 

Vitamino C 40,0 mg 50 80,0 mg 100 

Rutino 5,0 mg  - 10,0 mg  - 

*% Referencinė maistinė vertė, - referencinė maistinė vertė nenustatyta 
 



 
 

 

   

Sudedamosios dalys: invertuotas sirupas, gliukozės sirupas, išgrynintas vanduo, juoduogių šeivamedžių 
(Sambucus nigra) vaisių ir žiedų ekstraktas, iš mielių (Saccharomyces cerevisiae) gauti betagliukanai 
mielių, natrio L askorbatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, šeivamedžio ir citrinų 
aromato kvapioji medžiaga, rutinas, paparastųjų erškėčių (Rosa canina) vaisių ekstraktas, guanabana 
aromato kvapioji medžiaga. 
 
Vartojimo instrukcija: Vaikams nuo 1 metų amžiaus – 5 ml (1 arbatinis šaukštelis) sirupo 2 kartus per 
dieną. Vaikams nuo 3 metų ir suaugusiems 5 ml 3 kartus per dieną. Geriausia vartoti ryte arba vakare 
prieš miegą. Galima saldinti arbatą (iki 80 oC). 
 
Įspėjimai: sukratykite buteliuką prieš vartojimą. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu 
įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Papildas neturi būti vartojamas kaip maisto 
pakaitalas. Netinkamas vaikams iki 1 metų amžiaus, nėščioms ir maitinančioms moterims. Laikyti 
vaikams nepasiekiamoje vietoje! Laikyti sausoje ir tamsioje vietoje 10 - 25 °C temperatūroje. Saugoti 
nuo tiesioginių saulės spindulių. Rekomenduojama suvartoti per 2 mėnesius nuo atidarymo. Maisto 
papildą gali vartoti vaikai nuo 1 metų, paaugliai ir suaugusieji. 

 
Geriausias iki...(pabaigos): nurodyta ant šoninės pakuotės pusės (EXP). Tinkamumo laikui 
pasibaigus, papildo vartoti negalima. 
 

Gamintojas: WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Čekija. 
 
Gamintojo atstovas: UAB „Walmark“, Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 210 19 40, 
www.walmark.lt 
 
Grynasis produkto kiekis: 150 ml 


