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Opis produktów

Opatentowany zestaw nukleotydów, peptydów, aminokwasów 

oraz mikro i makroelementów

R

Wyłączny importer na terenie Polski: Firma Handlowa Poledix Edyta Kmieć, 
Biuro: ul. Narutowicza 74/76; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: 604 907 350; 

e-mail: imuregen@poledix.pl; e-sklep: www.poledix.pl



Zestaw nukleotydów, peptydów, aminokwasów oraz mikro 
i makroelementów 
Suplement diety* w płynie

Składniki:
IMUREGEN (opatentowany naturalny zestaw nukleotydów, peptydów, aminokwasów oraz mikro i 
makroelementów)
Informacje dodatkowe:
Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej pierwszego roku życia.
Zalecana dzienna porcja:
Dorośli: 1 łyżeczka - 3 ml dziennie, dzieci od 1 roku: 1/2 łyżeczki - 1,5 ml dziennie (1/2 zalecanej 
dziennej porcji) 
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. 
Można mieszać z chłodnymi napojami i potrawami. 
W celu osiągnięcia zamierzonego efektu producent zaleca minimum trzy miesiące przyjmowania 
preparatu.  

W zalecanej porcji:    3ml / 1,5 ml
          dorośli / dzieci powyżej 1 roku

IMUREGEN (mg)           1,5 / 0,75

Przebadano w laboratoriach i klinikach.

Zestaw nukleotydów, peptydów, aminokwasów oraz mikro 
i makroelementów z cynkiem
Suplement diety* w kapsułkach.
 
Składniki:
Serwatka z mleka krowiego, żelatyna zwierzęca (kapsułki), mleczan cynku, IMUREGEN (opatentowany 
naturalny zestaw nukleotydów, peptydów, aminokwasów oraz mikro i makroelementów)
Informacje dodatkowe:
Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. 
Zalecana dzienna porcja:
Dorośli: 3 kapsułki dziennie, dzieci od 3 lat: 
1 kapsułka dziennie. 
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. 
W celu osiągnięcia zamierzonego efektu producent zaleca minimum trzy miesiące przyjmowania 
preparatu.  
Uwaga: Nie stosować u dzieci do lat 3.

 IMUREGEN (mg) 0,5 mg  1,5 mg
 Cynk (mg) 1 mg     3 mg     10%                30% 

*RWS = Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
         

 INFORMACJA 
 O WARTOŚCI 
 ODŻYWCZEJ:

1 kapsułka = zalecana 
 porcja dzienna dla 
 dzieci powyżej 3 lat

2 kapsułki = zalecana 
porcja dzienna dla 
dorosłych

 * % RWS
dla 1 kapsułki

 
* % RWS

dla 3 kapsułek

Zrównoważona kombinacja suszonego boczniaka BIO z zestawem 
IMUREGEN.

Wspomaga normalne funkcjonowanie układu immunologicznego z suszonym boczniakiem BIO witaminą 
C i cynkiem.Pozytywne właściwości beta-glukanu są znane już od wielu lat. Produkt zawiera czystą 
formę glukanu w jakości BIO, pochodzącą z boczniaka uprawianego i przetwarzanego w Czechach. 
Zawiera także cynk, który pomaga utrzymać prawidłowy stan wzroku, kości, włosów, paznokci i skóry 
oraz witaminę C, która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego. 
Kompozycja zawiera ponadto IMUREGEN (opatentowany naturalny zestaw nukleotydów, peptydów, 
aminokwasów oraz mikro i makroelementów).

Składniki: Serwatka z mleka krowiego, suszony boczniak, kwas L-askorbinowy (witamina C), mleczan 
cynku (Zn), żelatyna zwierzęca (kapsułki), IMUREGEN (opatentowany naturalny zestaw nukleotydów, 
peptydów, aminokwasów oraz mikro
 i makroelementów.
Informacje dodatkowe: Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. 
Zalecana dzienna porcja: Dorośli: 2 kapsułki dziennie, dzieci od 3 lat: 1 kapsułka dziennie. 
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Uwaga: Nie stosować u dzieci do lat 3.

 Suplement diety* w kapsułkach. 

 INFORMACJA 
 O WARTOŚCI 
 ODŻYWCZEJ:

1 kapsułka = zalecana 
 porcja dzienna dla 
 dzieci powyżej 3 lat

2 kapsułki = zalecana 
 porcja dzienna dla 
 dorosłych

 * % RWS
dla 1 kapsułki

 Beta (1,3/1,6)
 D - glukan 50mg 100mg
 Witamina C 15mg   30mg  18,75%               37,5%
 Cynk    2mg    4mg                20%            40%
 IMUREGEN               0,3mg 0,6mg
       
*RWS = Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)

 * % RWS
dla 2 kapsułek

imuregen 
płyn

Objętość netto: 
100ml  

Masa netto:
21,2g

90 kapsułek

imuregen 
z cynkiem

IMUREGEN 
glukany+

Masa netto: 
21,6 g

60 kapsułek  

www.poledix.pl



Przyczynia się do poprawy kondycji psychicznej oraz wydajności 
fizycznej  
Suplement diety* w kapsułkach. 

Żeń-szeń syberyjski jest używany, jako adaptogen i przeciwutleniacz. Pomaga zwiększyć wytrzymałość 
fizyczną i psychiczną. Przyczynia się do poprawy kondycji psychicznej oraz wydajności fizycznej. Wpływa 
wspomagająco na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Wspiera dobre 
samopoczucie i pozwala się zrelaksować. Suplement diety zawiera cynk, który pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego widzenia, korzystnie wpływa na stan kości, włosów, paznokci i skóry oraz zawiera witaminę C, 
która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Preparat jest oparty na 
naturalnych składnikach, nie uzależnia i nie ma skutków ubocznych. Zawiera również IMUREGEN (naturalny 
zestaw nukleotydów, peptydów, aminokwasów oraz mikro i makroelementów).

Składniki: Serwatka z mleka krowiego, żeń-szeń syberyjski (owoce), Kwas L-askorbinowy (witamina C), 
mleczan cynku (Zn), żelatyna zwierzęca (kapsułki), IMUREGEN (opatentowany naturalny zestaw nukleotydów, 
peptydów, aminokwasów oraz mikro i makroelementów.)
Informacje dodatkowe: Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. 
Zalecana dzienna porcja: Dorośli: 2 kapsułki dziennie, dzieci od 3 lat: 1 kapsułka dziennie. 
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Uwaga: Nie stosować u dzieci do lat 3.

Masa netto: 
24,6 g

60 kapsułek  

IMUREGEN
żeń-szeń+

  INFORMACJA 
  O WARTOŚCI 
  ODŻYWCZEJ:

1 kapsułka = zalecana 
 porcja dzienna dla 
 dzieci powyżej 3 lat

2 kapsułki = zalecana 
 porcja dzienna dla 
 dorosłych

 * % RWS
dla 1 kapsułki

  Żeń-szeń syberyjski 
  (owoce) 54mg              108mg
  Witamina C  40mg                80mg      50%               100%
  Cynk 2,5mg  5mg      25% 50%

       
 *RWS = Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)

  IMUREGEN                0,3mg              0,6mg

 * % RWS
dla 2 kapsułek

Suplement diety IMUREGEN z błonnikiem, pektynami oraz witaminą E

Błonnik wspomaga harmonizację pracy układu trawiennego.
Suplement zawiera zrównoważoną kombinację czystego błonnika jabłkowego, pektyn oraz dojrzałych, 
suszonych owoców kruszyny. Błonnik jest bardzo ważnym składnikiem wspomagającym prawidłową pracę 
ludzkiego organizmu. Jego pozytywne efekty są dobrze znane i wielokrotnie opisane. Zawarty w produkcie 
błonnik pochodzi z jabłek uprawianych i przetwarzanych według wysokich standardów Republiki Czeskiej. 
Kruszyna pospolita znana jest od dawna. Przyczynia się między innymi do utrzymania prawidłowej perystaltyki 
jelit. Ważny jest także jej pozytywny wpływ na naturalne mechanizmy obronne organizmu. Kompozycja 
zawiera ponadto IMUREGEN (opatentowany naturalny zestaw nukleotydów, peptydów, aminokwasów i 
składników mineralnych). 

Suplement diety* w kapsułkach. 

Masa netto: 
122 g

270 kapsułek  

IMUREGEN
błonnik+

Składniki: Błonnik jabłkowy, kruszyna pospolita (owoc), pektyna jabłkowa, D-alfa-tokoferol (witamina E), 
żelatyna zwierzęca (kapsułki), IMUREGEN (opatentowany naturalny kompleks nukleotydów, peptydów, 
aminokwasów oraz mikro i makroelementów)
Informacje dodatkowe:
Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.
Zalecana dzienna porcja:
Dorośli: 2 x 3 kapsułki dziennie po jedzeniu, dzieci powyżej 3 lat: 3 x 1 kapsułka po jedzeniu. 
Zaleca się spożywać z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że dotrze do żołądka.

 Błonnik jabłkowy 987mg 1974mg
 Kruszyna pospolita 309mg   618mg
 Pektyna   60mg   120mg
 Witamina E  1,5mg       3mg 12,6%           25,2%
 IMUREGEN  0,3mg    0,6mg

 *RWS = Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)

 INFORMACJA 
 O WARTOŚCI 
 ODŻYWCZEJ:

3 kapsułki = zalecana 
 porcja dzienna dla 
 dzieci powyżej 3 lat

6 kapsułek = zalecana 
porcja dzienna dla 
dorosłych

 * % RWS
dla 3 kapsułek

 * % RWS
dla 6 kapsułek

*Suplement diety nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Utrzymanie prawidłowego 
stanu zdrowia wymaga zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Suplement diety nie 
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

www.poledix.pl



Zawiera korzeń marala znany z właściwości wzmacniających zwłaszcza 
przy przemęczeniu
Suplement diety* w kapsułkach. 

Suplement diety IMUREGEN z dodatkiem ginkgo biloba, cytryńca chińskiego, korzenia marala i witaminy E. 
Miłorząb dwuklapowy wspiera zdrowie psychiczne, pamięć, układ krążenia i metabolizm cholesterolu. Cytryniec 
jest znanym antyoksydantem i adaptogenem wpływającym na prawidłową pracę wątroby. Korzeń marala 
posiada właściwości wzmacniające zwłaszcza przy przemęczeniu. Witamina E wspomaga ochronę komórek 
przed stresem oksydacyjnym. Produkt jest idealny dla menadżerów, studentów i osób w podeszłym wieku. 
Kompozycja zawiera ponadto IMUREGEN (naturalny zestaw nukleotydów, peptydów, aminokwasów oraz mikro 
i makroelementów). 

Składniki: Serwatka z mleka krowiego, cytryniec chiński ekstrakt (owoce), korzeń marala ekstrakt (korzeń), 
miłorząb dwuklapowy ekstrakt (liście) , D-α-Tokoferol (witamina E), żelatyna zwierzęca (kapsułki), IMUREGEN 
(opatentowany naturalny zestaw nukleotydów, peptydów, aminokwasów oraz mikro i makroelementów).
Informacje dodatkowe:Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. W przypadku 
ciężarnych i matek karmiących należy skonsultować się z lekarzem.
Zalecana dzienna porcja: Dorośli: 2 kapsułki dziennie, dzieci od 3 lat: 1 kapsułka dziennie. 
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. 
Uwaga: Nie stosować u dzieci do lat 3.

IMUREGEN 
energia+

Masa netto:
23,5 g

60 kapsułek  

  Cytryniec chiński 
  ekstrakt 50,6 mg             101,2 mg
  Korzeń marala 
  ekstrakt 36,5 mg   73 mg
  Miłorząb 
  dwuklapowy 
  ekstrakt    20 mg   40 mg
  Witamina E*      5 mg   10 mg 41,65 %          83,3 % 
  IMUREGEN   0,3 mg                0,6 mg

*RWS = Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
         

  INFORMACJA 
  O WARTOŚCI 
  ODŻYWCZEJ:

1 kapsułka = zalecana 
 porcja dzienna dla 
 dzieci powyżej 3 lat

2 kapsułki = zalecana 
porcja dzienna dla 
dorosłych

 * % RWS
dla 1 kapsułki

 * % RWS
dla 2 kapsułek

Unikalna kombinacja związków mineralnych w postaci chelatów 
związanych z aminokwasami (opatentowany zestaw IMUREGEN)
Suplement diety* w kapsułkach. 

Wspiera poprawne funkcjonowanie wzroku, pozytywnie wpływa na stan kości, włosów, paznokci i skóry (cynk). 
Miedź pomaga w prawidłowym transporcie żelaza w organizmie oraz w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji 
skóry i włosów. Witamina C, cynk i miedź pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
Kompozycja zawiera ponadto IMUREGEN (opatentowany naturalny zestaw nukleotydów, peptydów, 
aminokwasów oraz mikro i makroelementów).

Składniki: Matoliny (suszone winne wytłoki), kwas L-askorbinowy (witamina C), mleczan wapnia (Ca), 
mleczan magnezu (Mg), mleczan cynku (Zn), glukonian miedzi (Cu), żelatyna zwierzęca (kapsułki), 
IMUREGEN (opatentowany naturalny zestaw nukleotydów, peptydów, aminokwasów oraz mikro i 
makroelementów).
Informacje dodatkowe: Produkt przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. 
Zalecana dzienna porcja: Dorośli: 2 kapsułki dziennie, dzieci od 3 lat: 1 kapsułka dziennie. 
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Uwaga: Nie stosować u dzieci do lat 3.

Masa netto: 
26,2 g

60 kapsułek  

IMUREGEN
minerały+

  Matoliny  314mg 628mg
  Witamina C    50mg 100mg   62,5% 125%
  Wapń    23mg   46mg   2,88% 5,75%
  Magnez           5mg   10mg   1,35% 2,7%
  Cynk   2,5mg     5mg     25%  50%
  Miedź   0,5mg     1mg     50% 100%
  IMUREGEN   0,3mg   0,6mg

       
 *RWS = Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
         

  INFORMACJA 
  O WARTOŚCI 
  ODŻYWCZEJ:

1 kapsułka = zalecana 
 porcja dzienna dla 
 dzieci powyżej 3 lat

2 kapsułki = zalecana 
 porcja dzienna dla 
 dorosłych

 * % RWS
dla 1 kapsułki

 * % RWS
dla 2 kapsułek

*Suplement diety nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Utrzymanie prawidłowego 
stanu zdrowia wymaga zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Suplement diety nie 
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

www.poledix.pl
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