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OLIMUNOVAC®   conține o combinație unică de fracţiuni  
purificate din trei tulpini care în mod 
semnificativ stimulează nespecific 
sistemul imunitar, protejând sistemul 
respirator

OLIMUNOVAC®   pentru adulți și copii de peste 3 ani

OLIMUNOVAC®  a fost dezvoltat în colaborare cu 
experți de la Facultatea de Medicină, 
Universitatea din Olomouc

OLIMUNOVAC®  produs sub control și supraveghere 
farmaceutică

OLIMUNOVAC®  cură de 4 luni

supliment alimentarsupliment alimentar

Înainte de utilizare, 
citiți cu atenție prospectul.
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Pentru mai multe informații cu privire la acest supliment alimentar, 
vă rugăm să contactaţi:



Produsul OLIMUNOVAC® este fabricat folosind cele mai recente 
biotehnologii și tehnologii de purificare. Conține o combinație unică 
de fracţiuni  purificate (componenți inofensivi extrem de purificați ai 
microorganismelor inactivate) din trei tulpini bacteriene brevetate ori-
ginale care în mod semnificativ stimulează nespecific sistemul imuni-
tar (monocitomacrofagic).

1 capsulă (250 mg) conține 9 mg de preparat obținut prin liofiliza-
rea microorganismelor inactivate. 

Ingrediente:
Agenți de încărcare: amidon din cartof, lactoză monohidrată; ca-

psulă (gelatină, apă purificată, dioxid de titan/E171); Staphylococcus 
aureus lysatum cryodessicatum (CCM 7587) 3,00 mg, Klebsiella 
pneumoniae lysatum cryodessicatum (CCM 7589) 3,00 mg, Propi-
onibacterium acnes lysatum cryodessicatum (CCM 7083) 3,00 mg; 
agent antiaglomerant: dioxid de siliciu coloidal anhidru. 

Mod de utilizare:
Cură de bază – 1 capsulă pe zi timp de 5 zile consecutive, 4 cicluri 

cu intervale de câte 5 zile (2 luni). Apoi 2 cure de menținere - 1 ciclu 
de 5 zile consecutive pe lună (luna 3 și 4).Luați capsulele dimineața, 
pe stomacul gol. Dacă uitați să luați o doză, continuați ciclul început.

După terminarea acestei perioade de bază, utilizarea produsului 
OLIMUNOVAC® poate fi continuată după o pauză de 20 de zile. Pro-
dusul poate fi folosit de mai multe ori pe an în vederea obținerii unui 
efect de mai lungă durată.

Atenționări:
Pentru adulți și copii de peste 3 ani. Consultați medicul dacă pro-

dusul este destinat  femeilor însărcinate sau care alăptează.  A nu 
se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele 
alimentare nu pot fi utilizate pentru înlocuirea unui regim alimentar 
variat și echilibrat și a unui mod de viața sănătos. A nu se lăsa la 
îndemâna și la vederea copiilor mici.  Produsul nu va fi utilizat după 
data expirării înscrisă pe ambalaj. Utilizarea concomitentă cu prepa-
rate imunobiologice nu este recomandată. În toate aceste cazuri este 
necesar să consultați medicul. A nu se utiliza în cazul intoleranței la 
lactoză și a sensibilității la oricare dintre celelalte ingrediente ale pro-
dusului.

Păstrare:
La temperaturi sub 25°C, într-un loc uscat și întunecat.

Conținut: 30 capsule

Sistemul respirator are ca princi-
pală funcţie schimbul de gaze, 

astfel este în contact perma-
nent cu mediul exterior. În 

mod normal, odată cu 
pătrunderea virusurilor 
sau bacteriilor la nive-
lul căilor respiratorii, 
sistemul imunitar rea-
cţionează. În apărarea 
sistemului respirator, or- 

ganismul acţionează prin 
toate tipurile de imunita-

te disponibile (locală și sis- 
temică). În cazul în care siste-

mul imunitar este slăbit, apar modi-
ficări ale echilibrului  între mecanismele de apărare şi 
agenţii patogeni (bacterii sau virusuri) astfel instalân-
du-se infecțiile la nivelul căilor respiratorii. 

Sistemul imunitar poate fi afectat de numeroşi fac-
tori interni și externi. Printre factorii interni favoriza-
nţi se numără: tulburările metabolice, dezechilibrele 
hormonale iar cei externi care pot favoriza infecţiile 
respiratorii sunt: poluarea, umiditatea şi temperatuta 
scăzută din mediu, smogul, fumul. Infecțiile căilor res- 
piratorii sunt cele mai comune și cele mai frecvente 
dintre afecţiunile întâlnite la om. 

De ce OLIMUNOVAC®?
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