
 

 

 
 
  



 

 

Komplex hatóanyag-tartalmú étrend-kiegészítő felnőtteknek 
vitaminokkal és nyomelemekkel az immunrendszer 
egészséges működéséért. (1) 

60 db kapszula, 1 havi adag. 
• 500 mg nyújtott hatóanyag-leadású C-vitamin, 

mikropelletes formában 
• 3000 NE D3-vitamin 
• 100 mg béta-glükán 

• 150 mg Echinacea kivonat 

• 150 mg szibériai ginzeng kivonat 

• + 8 vitamin és nyomelem 

OGYÉI nyilvántartási szám: 24915/2020 

Információ a termékben található hatóanyagokról: 
Az A-vitamin, a B12-vitamin, a B6-vitamin, a cink, a C-vitamin, a D-vitamin, a folát, a réz, a szelén és a vas 

hozzájárulnak az immunrendszer egészséges működéséhez. 
Az A-vitamin hozzájárul a nyálkahártyák normál állapotának 

fenntartásához és szerepet játszik a sejtek differenciálódásában. 
A B12- és a B6-vitamin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 

A cink, a szelén és a C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védekezéséhez. (2) 



 

 

 
  



 

 

 

ÉRVELÉS 

• Egy termékben C-vitamin készítmény, D-vitamin termék, multivitamin és növényi kivonatot tartalmazó étrend-

kiegészítő. 

• Minden olyan ma ismert és felkapott hatóanyagot tartalmaz, ami az immunrendszert támogatja. 

• A normál C-vitamin termékekkel ellentétben a hatóanyag-felszabadulás nyújtott (8-12 óra), mikropelletes 

technológiával készül. 

• Párhuzamba állítani a multivitaminokkal lehet (ezek átlagosan 3500,- forintnál drágább termékek), illetve a 

kombinált C-vitaminokkal. Ezekkel szemben a klasszikusan formulált C-vitamin+D-vitamin+cink termékekhez 

képest 10 további értékes hatóanyagot tartalmaz. Tehát alacsonyabb, vagy megegyező áron a fogyasztó többet 

kap, innovatív hatóanyagokkal kiegészítve. 

• A termék C-vitamin tartalma 500 mg, a piacon elterjedtek az 1000 és 1500 mg tartalmú C-vitaminok is, azonban 

ekkora mennyiség szezonálisan szedve (szeptember-április) egyáltalán nem javasolt, vesekőképződéshez 

vezethet. Gyógyszerészetileg az 500 mg indokolt. 

• Az immunvédekezéshez más étrend-kiegészítőre nincs szüksége a fogyasztónak, egy termékben megkap mindent 

versenyképes áron.  



 

 

 

CÉGINFORMÁCIÓK 
HELVEX Gyógyszerészeti Kutató, Gyártó és Forgalmazó Kft. 

Székhely: H-6725 Szeged, Kálvária sugárút 87. Telephely: H-6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 64-70. 
Adószám: 26182056-2-06 Közösségi adószám: HU26182056 Cégj. szám: 06-09-023947 KSH: 26182056-1089-113-06 

FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosító: AA6371030 
IBAN: HU33 1040 0559 5052 6887 8154 1000 SWIFT/BIC: OKHBHUHB 

HIVATKOZÁSOK 

(1) Az A-vitamin, a B12-vitamin, a B6-vitamin, a cink, a C-vitamin, a D-vitamin, a folát, a réz, a szelén és a vas hozzájárulnak az immunrendszer 
egészséges működéséhez. 

(2) A BIZOTTSÁG 432/2012/EU RENDELETE (2012. május 16.) a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és 
egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról 

 


