
Asglucan  
 
Compoziția 

 
Compoziția Cantitatea            % din DZR* 

Vitamina C /acid ascorbic 60 mg                         50 

Beta glucan /Beta 1,3/1,6 Glucan 50 mg                          - 

Zinc/ gluconat de zinc 5 mg                           50 

DZR*- doza zilnică recomandată 
Excipienți: celuloză microcristalină (E460(i)), carboximetilceluloză de natriu (E468), săruri de magneziu (E40b) 
 

Descrierea produsului 

Formula complexa pe baza de ingrediente ce actioneaza sinergic (vitamina C, Zinc si Beta -glucan), suport in 
functionarea normala a sistemului imunitar. 
Vitamina C (acid ascorbic) este implicată în funcționarea sistemului imunitar, are proprietăți antioxidante 
pronunțate, asigură sinteza colagenului, participă la formarea și menținerea structurii și funcției oaselor, 
cartilajului, dinților și gingiilor, normalizează permeabilitatea capilară etc. 
Beta-glucanul obținut din drojdia de pâine (Saccharomyces cerevisiae) este o substanță naturală care întărește 
sistemul imunitar și are proprietăți antioxidante. 
Zincul are efect antioxidant, imunomodulator, restabilește structura țesutului conjunctiv, osos și cartilajal, 
favorizează absorbția vitaminei A, regenerarea și creșterea părului etc. 

 
Recomandări de utilizare 
Se recomandă ca sursă suplimentară de substanțe biologic active cu efecte imunomodulatoare  ca parte a terapiei 
complexe în: 
- boli infecțioase și inflamatorii acute și cronice (inclusiv boli ale căilor respiratorii, ale sistemului genito-urinar,     
ficat, infecții intestinale, sindrom de colon iritabil); 
- răceli frecvente, gripă; 
- radiații și chimioterapie; 
- rinită alergică; 
- sindrom de oboseală cronică; 
- stres fizic și mental crescut și stres prelungit. 
 
Doza recomandată:  

Adulți : câte 1comprimat pe zi. 

Contraindicații 
Hipersensibilitate la oricare din componentele suplimentului alimentar. 
Măsuri de precauție 
A nu se depăși doza zilnică recomandată. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată si echilibrată și un mod de viată sănătos. 
Nu este un medicament. 
Nu conține organisme modificate genetic (OMG). 
Condiții de păstrare 
A se păstra la  temperaturi sub 25 ° C, în ambalajul original. 



A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor 
A nu se utiliza după data de expirare tipărită pe ambalaj. 

 
Conţinutul ambalajului  
Este disponibil în cutii a câte 3 blistere, câte 10 comprimate fiecare, împreună cu prospectul pentru administrare 
în cutie de carton. 
 

Fabricantul: 
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