
 

 
Sustenium Immuno Junior 
 
Φόρµουλα για το Χειµώνα  
 
To Sustenium Immuno Junior είναι ένα συµπλήρωµα διατροφής ειδικά φτιαγµένο για 
παιδιά σχολικής ηλικίας, κατάλληλο 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: 48966/14-06-2016. 
 
 
Τι περιέχει 
 
Γλυκαντικά: ξυλιτόλη, σουκραλόζη, ζάχαρη, βιταµίνη C (L-ασκορβικό οξύ), 
αντισυσσωµατικός παράγοντας: µονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, οξείδιο του 
πυριτίου, άλατα µαγνησίου λιπαρών οξέων, επικαλυµένο οξείδιο του 
ψευδαργύρου,(γαλακτωµατοποιητής: λεκιθίνη σόγιας), κόκκινη χρωστική τεύτλων, 
αρωµατικές ύλες, βιταµίνη PP (νικοτιναµίδιο), διογκωτικό: ανθρακικό µαγνήσιο, 
παντοθενικό οξύ (D-παντοθενικό ασβέστιο), βιταµίνη Β12 (κυανοκοβαλαµίνη), 
βιταµίνη Β6 (Υδροχλωρική πυριδοξίνη), βιταµίνη Β1 (υδροχλωρική θειαµίνη), 
βιταµίνη Β2 (ριβοφλαβίνη), φολικό οξύ (pteroylmonoglutamic acid) 
 
Πότε συνίσταται 
 
Για  παιδιά σχολικής ηλικίας  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 25oC), 
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. Το 
προϊόν περιέχει πολυόλες. Η υπερβολική κατανάλωση µπορεί να έχει υπακτική 
δράση. 
 



 

Τρόπος χρήσεως 
 
Συνιστώµενη ∆οσολογία: 1 φακελάκι την ηµέρα, το οποίο διαλύεται απευθείας στο 
στόµα. Το SUSTENIUM IMMUNO JUNIOR µπορεί να τοποθετηθεί κατευθείαν στη 
γλώσσα. ∆ιαλύεται µε το σάλιο, και έτσι είναι δυνατή η χρήση του χωρίς νερό. 
 
 
 
Περιεχόµενο Συσκευασίας 
 
14 φακελάκια µε γεύση κόκκινων φρούτων 
 
 
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Σύνθεση ανά 
ηµερήσια δόση (1 

φακελάκι) 

%ΣΗΠ* 

               Φολικό οξύ             250.0 mcg               125 

               Βιταµίνη Β1             0.80 mg                 73 

               Βιταµίνη Β2             0.80 mg                 57 

               Βιταµίνη Β6             0.90 mg                 64 

               Βιταµίνη Β12             1.6 mcg                 64 

            Παντοθενικό οξύ              3.5 mg                 58 

               Βιταµίνη PP             12 mg                 75 

               Βιταµίνη C           60.0 mg                75 

               Ψευδάργυρος               7.5 mg                 75 

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


