
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас инфор-
мация.

Този хомеопатичен продукт се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да 
получите най-добри резултати от употребата му, Вие трябва внимателно да спазвате инструк-
циите в тази листовка.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или 

фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява ИМУНОБЕЛ таблетки и за какво се използва?
2. Преди да приемете ИМУНОБЕЛ таблетки.
3. Как да приемате ИМУНОБЕЛ таблетки?
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате ИМУНОБЕЛ таблетки?
6. Допълнителна информация.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИМУНОБЕЛ таблетки И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
ИМУНОБЕЛ е хомеопатичен продукт, използван за повишаване на общия и локален 

имунитет на организма. Подходящ за приложение при рязко влошаване на имунитета при 
остри възпалителни и инфекциозни състояния, довели до отслабване на организма, 
дехидратация, чувствителност към студ. При продължителен период на трудно възстановя-
ване след тежки операции, химио- и лъчетерапия, довели до загуба на тегло и постоянно 
изпотяване.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ИМУНОБЕЛ таблетки:

Не приемайте ИМУНОБЕЛ таблетки:
Ако сте алергични /свръхчувствителни/ към активните вещества или към някоя от остана-

лите съставки на ИМУНОБЕЛ таблетки.

Обърнете специално внимание  при употребата на ИМУНОБЕЛ таблетки:
Ако Вашият лекар Ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, 

свържете се с него, преди да приемете този продукт.

Употреба на лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали 

лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на ИМУНОБЕЛ таблетки с храни и напитки
Таблетките да се приемат поне 30 мин. преди или след хранене, при спазване на необходи-

мото условие, в устата да няма аромати от храни и напитки. 

Бременност и кърмене
При бременност или кърмене, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди 

употребата на този продукт. 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

® 

Хомеопатичен продукт 
40 таблетки 

ИМУНОБЕЛ
IMUNOBELL, tablets

Шофиране и работа с машини
Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някоя от съставките на ИМУНОБЕЛ таблетки:
Списък на помощните вещества с доказан ефект: захароза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ИМУНОБЕЛ таблетки?
Перорално приложение. 
Възрастни: по 2 таблетки сутрин и вечер, месец след употреба на антибиотици.
По 2 таблетки сутрин и вечер, 6-8 месеца след химиотерапия. Таблетките се поставят в 

устата, при спазване на необходимото условие, да няма аромати от храни и напитки. 
Деца под 2 години: По 2 таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием, сутрин и 

вечер, месец след употребата на антибиотици.

Ако сте приели повече от необходимата доза ИМУНОБЕЛ таблетки:
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете ИМУНОБЕЛ таблетки:
Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Не се очакват нежелани реакции.
Ако забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, уведомете Вашия 

лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ИМУНОБЕЛ таблетки?
Този хомеопатичен продукт не изисква специални условия на съхранение. Съхранявайте 

на място, недостъпно за деца. Не използвайте ИМУНОБЕЛ таблетки след срока на годност, 
отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Какво съдържа ИМУНОБЕЛ таблетки?
За 1 таблетка от 260 mg активните вещества са:
Calcarea Carbonica  4 CH  0,40 mg                                                                                                                  
Silicea 5 CH  0,40 mg
Calcarea Fluorica 4 CH  0,40 mg
Ferrum Phosphricum 4CH  0,40 mg
Помощни вещества: захароза, магнезиев стеарат.

Как изглежда ИМУНОБЕЛ таблетки и какво съдържа опаковката?
Таблетка от 260 mg. Кутия, съдържаща 40 таблетки.
TD: 005-01
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