
 

 
Sustenium Immuno  
 
To Sustenium Immuno είναι ένα Συµπλήρωµα διατροφής για τη περίοδο πριν και 
κατά τη διάρκεια του χειµώνα, την εναλλαγή των εποχών και των περιόδων κοινού 
κρυολογήµατος και άλλων λοιµώξεων, καθώς η σύνθεσή του συµβάλλει : 
 
στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος 
στη µείωση της κόπωσης και της κούρασης 
στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες 
στη φυσιολογική λειτουργία των µεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην 
παραγωγή ενέργειας 
 
 
Αρ. γνωστοποίησης στον ΕΟΦ: 45133/31-5-2016 
 
Τι περιέχει 
 
Φρουκτόζη, ρυθµιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, νάτριο διττανθρακικό, L-γλουταµίνη, 
γλυκίνη, βιταµίνη C (ασκορβικό οξύ), αρώµατα, κιτρικό ψευδάργυρο, βιταµίνη ΡΡ 
(νικοτιναµίδιο), υποκατάστατα σακχάρου: σουκραλόζη, ακεσουλφάµη Κ, 
αντισυσσωµατικός παράγοντας: διοξείδιο του πυριτίου, παντοθενικό οξύ (D-
παντοθενικό ασβέστιο), βιταµίνη Β12 (κυανοκοβαλαµίνη, µαλτοδεξτρίνη), κιτρικό 
χαλκό, ανθρακικό µαγγάνιο, βιταµίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), βιταµίνη Β1 
(υδροχλωρική θειαµίνη), βιταµίνη Β2 (ριβοφλαβίνη), χρωστική ουσία: καρµίνιο 
κοχενίλης. 
 
 
Πότε συνίσταται 
 
Για τη περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια του χειµώνα, κατά την εναλλαγή εποχών και 
για περιόδους κοινού κρυολογήµατος και άλλων λοιµώξεων. 
 
Προειδοποιήσεις 
 
Το προϊόν φυλάσσεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (όχι πάνω από 25ο C), 
αποφύγετε την έκθεση σε τοπικές πηγές θερµότητας, το ηλιακό φως και την επαφή 
µε νερό. Η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος αναφέρεται σε κλειστή άθικτη 
συσκευασία, καλά διατηρηµένη. Να µη γίνεται υπέρβαση της συνιστώµενης 
ηµερήσιας δόσης. Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως 
υποκατάστατο µίας ισορροπηµένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την 
πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας αν 
είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρµακευτική αγωγή ή αντιµετωπίζετε 
προβλήµατα υγείας. Μην το λαµβάνετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να 
συµβουλευτείτε τον γιατρό σας. Να φυλάσσεται µακριά από τα µικρά παιδιά. 
 
Τρόπος χρήσεως 
 
Συνιστώµενη ∆οσολογία: 1 φακελάκι την ηµέρα. ∆ιαλύστε το περιεχόµενο του 
φακελίσκου σε ένα ποτήρι µε νερό (περίπου 100ml). 
 
Περιεχόµενο Συσκευασίας 
 
14 φακελάκια µε γεύση πορτοκάλι (∆ιαλυόµενα σε νερό-∆εν χρειάζεται ανακάτεµα) 



 

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

  Σύνθεση ανά ηµερήσια 
δόση (1 φακελίσκος) 

%ΣΗΠ* 

               Βιταµίνη Β1             1.1 mg               100 

               Βιταµίνη Β2             1.4 mg               100 

               Βιταµίνη Β6             1.4 mg               100 

               Βιταµίνη Β12            2.5 mcg               100 

            Παντοθενικό οξύ             6.0 mg               100 

          Βιταµίνη PP (νικοτιναµίδιο)             16 mg               100 

               Χαλκός              1.0 mg               100 

               Μαγγάνιο              1.0 mg                50 

               Βιταµίνη C           250 mg               312.5 

               Ψευδάργυρος            10.0 mg               100 

               L-γλουταµίνη           500 mg                  - 



 

 
 
*% ΣΗΠ = Συνιστώµενη Ηµερήσια Πρόσληψη σε ποσοστό  επι τοις εκατό 
 
 
 

               Γλυκίνη           500 mg                  - 


