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Alpikol sirup na podporu imunity - přispívá k posílení 
imunitního systému, může být používán jako antivirový 
prostředek při sezónních chorobách souvisejících s na-
chlazením a napomáhá k rychlé regeneraci organismu.
Alpikol sirup na podporu imunity je doporučován ze-
jména v podzimním a zimním období k udržení přiroze-
né obranyschopnosti organismu.
Extrakt z bezu černého (Sambucus nigra), standardi-
zovaný až na 10% polyfenolové sloučeniny, přispívá ke 
zlepšení imunity při sezónních onemocněních způsobe-
ných nachlazením a zlepšuje normální funkci dýchacího 
systému. Má antioxidační vlastnosti, které se projevují 
neutralizací negativních účinků volných radikálů a záro-
veň pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem. Má 
protizánětlivý účinek.
Extrakt z kořene Afrického muškátu (Pelargonium sido-
ides) má kombinovaný mukolytický a sekretolytický úči-
nek, udržuje normální funkci dýchacího systému. Má an-
timikrobiální a antivirové účinky, stimuluje nespecifické 
ochranné mechanismy organismu, má výrazný imuno-
modulační účinek a přispívá k produkci interferonu.
Yestimun® Beta-glukan je silný přirozený buněčný ex-
trakt z kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Speciální způ-
sob získávání glukanu Yestimun® umožňuje získat pří-
pravek s čistotou glukanu D 1,3 / 1,6 až 85%. Ten spouští 
imunitní odpověď na začátku nachlazení a napomáhá 
rychlému zotavení organismu.
Složení: invertní cukrový sirup; standardizovaný extrakt z 
plodů bezu černého (Sambucus nigra) až na 10% polyfe-
nolových sloučenin; regulátor kyselosti: kyselina citrono-
vá; betaglukan Yestimun® z kvasinek (Saccharomyces cere-
visiae) - standardizovaný extrakt až na 85% glukanu 1,3 / 
1,6 D; přírodní malinové aroma; extrakt z kořene afrického 
muškátu (Pelargonium sidoides); malinový prášek (0,13%).

Obsah v denní dávce
Děti ve věku 

od 3 do 12 let 
(10 ml)

Děti od 12 
let a dospělí 

(15 ml)

extrakt z bezu černého,
včetně polyfenolů

400 mg
40 mg

600 mg
60 mg

Yestimun® Beta-glukan 50 mg 75 mg

extrakt z kořene afrického 
muškátu 30 mg 45 mg

Výživové údaje Obsah ve 
100 ml

Obsah v 
10 ml

Obsah v 
15 ml

Energetická hodnota 260 kcal 
(1106 kJ)

26 kcal 
(110.6 kJ)

39 kcal 
(165.9 kJ)

Tuky: <10 g <1 g <1,5 g

- z toho nasycené mastné 
kyseliny <10 g <1 g <1,5 g

Absorbovatelné sacharidy <65.07 g <6.507 g <9.76 g

Sacharidy <65.04 g <6.504 g <9.756 g

Obsah vlákniny <10 g <1 g <1,5 g

Bílkoviny <20 g <2 g <3 g

Sůl <0.02 g 0.002 g 0.003 g

Dávkování:
Děti ve věku od 3 do 12 let: 5 ml dvakrát denně.
Děti ve věku od 12 let a dospělí: 15 ml jedenkrát denně.

Varování:
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Doplněk 
stravy není určen jako náhrada pestré stravy. Pro zdraví je 
důležitá pestrá strava a zdravý životní styl. Nevhodné pro 
děti ve věku do 3 let a těhotné a kojící ženy. Neužívejte, 
pokud máte alergii na jakoukoliv složku tohoto přípravku.

Upozornění:
Před použitím protřepejte. 

Doba použitelnosti: 2 roky

Uchovávání:
Skladujte na suchém, tmavém místě při teplotě do 25 ° C. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po otevření uchovávejte 
láhev v chladničce  a spotřebujte do 2 týdnů. 

Velikost balení:
sirup 120 ml

Výrobce: Laboratoria Natury Sp.z.o.o., Polsko

Vyrobeno pro:
Alpen Pharma AG
Bern, Švýcarsko

Distributor v ČR:
Alpen Pharma CZ, s.r.o., Pražská 180, 250 66 Zdiby

Alpikol
sirup na podporu imunity

Doplněk stravy
Návod k použití



SKVýživový doplnok
Návod na použitie

Alpikol sirup na podporu imunity prispieva ku zvýše-
niu imunity, môže sa používať ako prípravok proti víru-
som pri sezónnych ochoreniach súvisiacich s nachlad-
nutím a napomáha rýchlemu zotaveniu organizmu.
Alpikol sirup na podporu imunity sa odporúča použí-
vať najmä v jesennom a zimnom období na zachovanie 
prirodzenej odolnosti organizmu.
Extrakt z plodov bazy čiernej (Sambucus nigra) štandar-
dizovaný až na 10 % polyfenolových zlúčenín prispieva 
ku zvýšeniu imunity pri sezónnych ochoreniach súvisia-
cich s nachladnutím. Má protizápalový účinok.  
Zloženie: invertný cukrový sirup, štandardizovaný ex-
trakt z plodov bazy čiernej (Sambucus nigra) až na 10% 
polyfenolových zlúčenín; regulátor kyslosti: kyselina 
citrónová; betaglukán Yestimun® z kvasiniek (Saccharo-
myces cerevisiae) – štandardizovaný extrakt až na 85 % 
betaglukánu 1,3/1,6 D; prírodná malinová aróma; ex-
trakt z koreňa africkej pelargónie (Pelargonium sidoi-
des); prášok z plodov ostružiny malinovej (Rubus idaeus) 
(0,13 %). Neobsahuje syntetické farbivá, arómy.
Extrakt z koreňa africkej pelargónie (Pelargonium si-
doides) má kombinovaný mukolytický a sekretolytický 
účinok. Má protimikrobiálne a protivírusové účinky, sti-
muluje nešpecifické ochranné mechanizmy organizmu, 
má výrazný imunomodulačný účinok a prispieva k tvor-
be interferónu. 
Betaglukán Yestimun® je silný prírodný bunkový ex-
trakt z kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Špeciálny 
spôsob získavania betaglukánu Yestimun® umožňuje 
získať prípravok s čistotou betaglukánu D 1,3/1,6 až 
85%. Ten spúšťa imunitnú odpoveď na začiatku na-
chladnutia a napomáha rýchlemu zotaveniu organizmu.

Zložky v odporúčanej  
dennej dávke

Deti vo veku 
od 3 do 12 rokov 

(10 ml)

Deti vo veku od 
12 rokov a dospelí 

(15 ml)

Extrakt z plodov bazy čiernej  
vrátane polyfenolov

400 mg
40 mg

600 mg
60 mg

Yestimun® betaglukán 50 mg 75 mg

Extrakt z koreňa africkej pelargónie 30 mg 45 mg

Výživová 
hodnota

na 
100 ml

Na 10 ml 
(Denná dávka 
pre deti od 3 
do 12 rokov)

Na 15 ml 
 (Denná dávka pre 
deti od 12 rokov a 

dospelých)

Energetická 
hodnota

260 kcal 
(1106 kJ)

26 kcal 
(110.6 kJ)

39 kcal 
(165.9 kJ)

Tuky <10 g <1 g <1,5 g

z toho:

Nasýtené 
mastné 
kyseliny

<10 g <1 g <1,5 g

Sacharidy <65.07 g <6.507 g <9.76 g

z toho:

Cukry <65.04 g <6.504 g <9.756 g

Vláknina <10 g <1 g <1,5 g

Bielkoviny <20 g <2 g <3 g

Soľ <0.02 g 0.002 g 0.003 g

Dávkovanie:
Deti o veku od 3 do 12 rokov: 5 ml dvakrát denne. 
Deti vo veku od 12 rokov a dospelí: 15 ml jedenkrát denne. 
Na odmeranie dávky sa používa odmerka, ktorá je sú-
časťou balenia. 
Bezpečnostné opatrenia:
Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživo-
vé doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej 
stravy a zdravého životného štýlu. Nevhodné pre deti vo 
veku do 3 rokov a tehotné a dojčiace ženy. Neužívajte, 
ak máte alergiu na akúkoľvek zložku tohto prípravku. 
Upozornenie:
Pred použitím fľašu pretrepte. 
Použiteľné do: vytlačené na obale
Podmienky skladovania:
Skladujte na suchom a  tmavom mieste pri teplote do 
25 °C. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po otvorení skla-
dujte v chladničke, spotrebujte do 2 týždňov. 
Veľkosť balenia: 120 ml
Výrobca: Laboratoria Natury Sp. z o.o., 20-228 Lublin, 
ul. Zawieprzycka 8D , Poľsko
Vyrobené pre: Alpen Pharma AG, Bern, Švajčiarsko
Výhradný distribútor v SR:
Alpen Pharma SK s.r.o., Čsl. armády 4, 915 01 Nové Mesto 
nad Váhom, SR

Alpikol
sirup na podporu imunity


