
 
 

  

Marsiečiai PROimun Acute  
Maisto papildas su saldikliais 

5 paketėliai 
 
 
Imuninei sistemai 
 

 Šeivamedžio ir vaistinių melisų ekstraktas 

 Vitaminas C ir cinkas 

 Praturtinta betagliukanais iš natūralių šaltinių 

 
5 tirpūs paketėliai 
 

Šeivamedžio ekstraktas 
Šeivamedžio ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą ir kvėpavimo takų 
funkciją 
 
Vaistinių melisų ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją 
 
Vitaminas C ir cinkas 
Vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą 
 
Betagliukanai 
Aukštos kokybės betagliukanai iš saccharomyces cerevisiae mielių. 
 
Inulinas ir galaktooligosacharidai yra tirpios skaidulos. 
 

 Skanaus vaisių skonio 

 Be cukraus 

 Pagaminta pagal GMP standartus 

 
 

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

 
Dienos dozėje yra : 1 paketėlyje  RMV*% 

Betagliukanų 300,0 mg - 

Šeivamedžių vaisių (Sambucus nigra vaisių 
ekstraktas min. 7:1- 1000 mg) 

7 000,0 mg - 

Vaistinių melisų (Melissa officinalis lapų 
ekstrakto min. 5:1-270 mg) 

1 350,0 mg - 

Vitamino C 80,0 mg 100 

Cinko 10,0 mg 100 

Inulino 2 700,0 mg - 

Galaktooligosacharidų 500,0 mg - 

*% Referencinė maistinė vertė, - referencinė maistinė vertė nenustatyta 
 
Sudedamosios dalys: inulinas, saldiklis: eritritolis; šeivamedžių vaisių ekstraktai, galaktoologosacharidai, 
iš (Saccharomyces cerevisiae) mielių gauti betagliukanai; saldikliai:  ksilitolis, steviolio glikozidai; 
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis; vaistinių melisų (Melissa officinalis) lapų ekstraktas, 
aviečių aromato kavapioji medžiaga, L- askorbo rūgštis, cinko citratas. 



 
 

  

 
Vartojimo instrukcija:  1 paketėlis per dieną. Galima vartoti bet kuriuo dienos metu. Paketėlio turinį 
sumaišykite su 200 ml šilto (ne karšto) ar šalto vandens ir išgerkite. Tinkamas vaikams nuo 3 metų 
amžiaus. 
 
Dar daugiau priežasčių kodėl verta vartoti Marsečiai PROimun ACUTE 
 

 Skanaus aviečių skonio   
 
Įspėjimai: neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei 
sveikas gyvenimo būdas. Papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Netinkamas vaikams iki 
3 metų amžiaus. Vartojant dideliais kiekiais gali sukelti viduriavimą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje 
vietoje! Laikyti sausoje ir tamsioje vietoje ne didesnėje nei 25 °C temperatūroje. Vartokite tik praskiestą 
su vandeniu. 
 

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: 45,0 g 

 


