
Plusssz Імунітет 100% Комплекс для Людей Похилого Віку
Шипучі таблетки зі смаком малини та шипшини звичайної • 20 штук
Дієтична добавка
Без додавання цукру, з фруктовим соком у формі порошку

Plusssz Імунітет 100% Комплекс
Шипучі таблетки зі смаком малини та чорної бузини • 20 штук
Дієтична добавка
Без додавання цукру, з фруктовим соком у формі порошку

BLOZ 3693161
EAN 5901785306910

Plusssz Юніор Імунітет 100% Комплекс
Шипучі таблетки з малиново – полуничним смаком • 20 штук
Дієтична добавка
Без додавання цукру, з фруктовим соком у формі порошку

BLOZ 3693141
EAN 5901785307849

Plusssz Юніор Кальцій Комплекс
Шипучі таблетки з сунично – ожиновим смаком • 20 штук
Дієтична добавка
Без додавання цукру, з фруктовим соком у формі порошку

BLOZ 3691441
EAN 5901785307825

"POLSKI LEK" Sp. z o.o.

Plusssz Юніор Мультивітамін Комплекс
Шипучі таблетки зі смаком тропічних фруктів • 20 штук
Дієтична добавка
Без додавання цукру, з фруктовим соком у формі порошку

BLOZ 3691461
EAN 5901785307863

Дієтичні добавки не використовувати як замінники повноцінного харчування. Збалансоване харчування та здоровий спосіб життя мають важливе значення для збереження здоров’я.

ЗАГАЛЬНЕ ЗМІЦНЕННЯ ОРГАНІЗМУЕНЕРГІЯ

М'ЯЗИКІСТКИ ЗУБИ

Plusssz Імунітет 100% Комплекс -це препарат, призначений для дорослих. Містить 100% імунокомплекс 
- спеціальний набір інгредієнтів для підтримки імунітету, зокрема цинк, селен, вітамін D3, вітамін C, 
вітамін B12, а також інгредієнти натурального походження -  чорну бузину і рутин. ІМУННА СИСТЕМА -
 ЩИТ ОРГАНІЗМУ. ПІКЛУЙТЕСЯ ПРО ІМУНІТЕТ ПРОТЯГОМ УСЬОГО РОКУ! Вітамін D, вітамін C, 
вітамін B12, цинк і селен сприяють належному функціонуванню імунної системи.

x ЦУКРУ
додаванняБЕЗ

x ЦУКРУ
додаванняБЕЗ

x ЦУКРУ
додаванняБЕЗ

x ЦУКРУ
додаванняБЕЗ

x ЦУКРУ
додаванняБЕЗ

Plusssz Імунітет 100% Комплекс для Людей Похилого Віку- це препарат, призначений для людей 
похилого віку. Містить 100% імуно комплекс - спеціальний набір інгредієнтів, що підтримують 
імунітет, зокрема цинк, вітамін D3, вітамін C, вітамін B6, вітамін B12, а також інгредієнтів  натурального 
походження – шипшину звичайну і рутин. ІМУННА СИСТЕМА - ЩИТ ОРГАНІЗМУ. ПІКЛУЙТЕСЯ ПРО 
ІМУНІТЕТ ПРОТЯГОМ УСЬОГО РОКУ! Вітамін D, вітамін C, вітамін B6, вітамін B12 та цинк сприяють 
належному функціонуванню імунної системи.

BLOZ 3693221
EAN 5901785307429

Plusssz Юніор Імунітет 100% Комплекс - препарат, призначений для дітей старше 3 років. Містить 100% 
імуно комплекс - спеціальний набір інгредієнтів, що підтримують імунітет, зокрема цинк і вітамін С, 
а також інгредієнт натурального походження - рутин. ІМУННА СИСТЕМА - ЩИТ ОРГАНІЗМУ. 
ПІКЛУЙТЕСЯ ПРО ІМУНІТЕТ ПРОТЯГОМ УСЬОГО РОКУ!

Вітамін С сприяє належному функціонуванню імунної системи. Вітамін Е допомагає захистити клітини 
від окисного стресу. Тіамін і біотин сприяють правильному функціонуванню нервової системи. 
Фолієва кислота та ніацин допомагають підтримувати належні психологічні функції. Пантотенова 
кислота сприяє підтримці правильного енергетичного метаболізму. Рибофлавін сприяє зниженню 
відчуття втоми і стомлюваності. Вітамін B6 та вітамін B12 сприяють підтримці правильного енергетичного 
метаболізму.

Plusssz Юніор Кальцій Комплекс - це препарат, що містить кальцій, необхідний для підтримки здорових 
кісток і зубів, сприяє правильному функціонуванню м'язів, а також вітамін С, який допомагає правильному 
функціонуванню імунної системи. Продукт призначений для дітей старше 3 років та дорослих.

100%
 ІМ

УНО КОМ
ПЛЕКС

(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – одна таблетка

вітамін D 1000 МО  25 мкг 
вітамін C 160 мг 
вітамін B12 2,5 мкг 
цинк 15 мг 
селен 55 мкг 
рутин 25 мг 
екстракт бузини 
чорної 40 мг 
коензим Q10 400 мкг 

не стосується

не стосується
не стосується

(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – одна таблетка

вітамін D 2000 МО  50 мкг 
вітамін C 160 мг 
вітамін B6 1,4 мг 
вітамін B12 2,5 мкг 
цинк 15 мг 
рутин 25 мг 
екстракт шипшини 
звичайної 40 мг 
коензим Q10 400 мкг 

не стосується

не стосується

не стосується

100%
 ІМ

УНО КОМ
ПЛЕКС

(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – одна таблетка

вітамін C 60 мг 
вітамін E 9 мг 
тіамін 0,825 мг 
рибофлавін 1,05 мг 
ніацин 12 мг 
пантотенова кислота 4,5 мг 
вітамін B6 1,05 мг 
біотин 37,5 мкг 
фолієва кислота 150 мкг 
вітамін B12 1,875 мкг 

100%
 М

УЛЬТИ КОМ
ПЛЕКС

100%
100%

(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – одна таблетка

вітамін C 80 мг 
цинк 10 мг 
рутин 15 мг не стосується

100% ІМУНО КОМПЛЕКС

(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

Вміст вітамінів, мінералів та інших 
активних інгредієнтів в рекомендованій 

добовій дозі – одна таблетка

вітамін C 
кальцій

80 мг 
200 мг 

100% КОМПЛЕКС КАЛЬЦІЮ


