
 

АМПКЕЪР 

Показания 

Предоставя полезна подкрепа в случай на повишени хранителни нужди (растеж, болест, стареене) или 

ситуация, която може да причини дефицит на имунен отговор. 

Състав 

• АМПкеър, 30 таблетки 

АМПкеър е хранителна добавка с Глюкоманан, соев протеин и пречистен екстракт от Ехинацея (Echinacea 

angustifolia корен сух екстракт). Ехинацеята допринася за нормалната функция на имунната система. 

Начин на употреба 

ВЪЗРАСТНИ: 

• Остра фаза: 2 таблетки на ден в продължение на 30 дни 

• Фаза на профилактика или поддръжка: 1 таблетка на ден в продължение на 60 дни 

ДЕЦА НАД 3 ГОДИНИ: 

• Остра фаза: 1 таблетка на ден в продължение на 30 дни 

• Фаза на профилактика или поддръжка: 1/2 таблетка на ден в продължение на 60 дни. 

Средни количества от основните 

съставки 

За 100 g За дневна доза 

(2 таблетки 

Глюкоманан  2.97 g 25 mg 

Соев протеин 0.59 g 5 mg 

Echinacea angustifolia сух екстракт 11.9 g 100 mg 

 

• АМПкеър ДЖУНИЪР, бутилка от 150 ml 

АМПкеър ДЖУНИЪР е хранителна добавка с Глюкоманан и соев протеин, FOS, GOS и витамин D. 

Витамин D допринася за нормалната функция на имунната система. FOS и GOS допринасят за баланса на 

чревната флора. 

Начин на употреба 

ВЪЗРАСТНИ: 

• Остра фаза: 20 ml на ден / 30 дни 

• Фаза на поддържане: 10 ml на ден / 60 дни 

ДЕЦА НАД 3 ГОДИНИ 

• Остра фаза: 10 ml на ден / 30 дни 

• Фаза на поддържане: 5 ml на ден / 60 дни 

Разклатете преди употреба. 

 

Средни количества от основните 

съставки 

За 100 ml За доза от 

5 ml 10 ml 

Глюкомананn  80 mg 4 mg 8 mg 

Соев протеин 16 mg 0.8 mg 1.6 mg 

Галакто-олигозахариди (GOS) 5000 mg 250 mg 500 mg 

Фрукто-олигозахариди (FOS) 2000 mg 100 mg 200 mg 

Витамин D (Холекалциферол) 20 μg 1.25 μg 

(25% VNR) 

2.5 μg 

(50% VNR) 

VNR: референтни хранителни стойности (възрастни) в съответствие с Регламент (ЕО) N.1169 / 2011) 

 



Предупреждения и условия на съхранение 

Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина, влага и пряка топлина. Срокът на годност се отнася 

за неотворения продукт, съхраняван при правилни условия. Не превишавайте заявената препоръчителна 

дневна доза. 

Хранителните добавки не трябва да се използват като заместител на разнообразното хранене и 

здравословния начин на живот. Да се съхранява на място, недостъпно за деца под 3 години. За употреба на 

продукта, моля консултирайте се с лекар. 

Взаимодействия 

Едновременната употреба с тетрациклин намалява абсорбцията на антибиотика, без обаче да променя 

неговата ефективност. 

ИМУННАТА СИСТЕМА 

Имунната система е в състояние да разпознава и инактивира чужди вещества (антигени) в организма. 

Промените или недостатъците в защитните механизми на организма могат да му попречат да реагира 

ефективно и да се предпази от вредни външни агенти (вируси, бактерии, микози, токсични вещества и др.). 

Недостигът или липсата на имунен отговор всъщност води до повишена уязвимост към инфекция. 

Имунният отговор може да бъде засилен чрез прилагане на вещества с имуностимулиращо действие, които 

активно защитават организма. Тяхната употреба може да се препоръча за предотвратяване и лечение на 

инфекции, като помощни средства към конвенционалните терапии, след продължително фармакологично 

лечение и за противопоставяне на лошото функциониране на имунната система и съответно уязвимостта към 

инфекции. 

СВОЙСТВО НА ИНГРЕДИЕНТИТЕ 

Препаратът, базиран на Глюкоманан и соев протеин, е обогатен с: 

• Фрукто-олигозахариди (FOS) и галакто-олигозахариди (GOS) 

(В АМПкеър ДЖУНИЪР) 

FOS и GOS принадлежат към групата на пребиотиците, дефинирани като хранителни вещества, които не се 

усвояват и влияят благоприятно на гостоприемника, като стимулират растежа и / или активността на 

полезните бактерии в дебелото черво. Повишената активност на тези полезни бактерии води до редица ползи 

за здравето. 

FOS и GOS инхибират растежа на вредните бактерии, засилват имунната функция, насърчават усвояването 

на основни хранителни вещества и синтеза на някои витамини. 

FOS и GOS допринасят за баланса на чревната флора. 

• Витамин D (В АМПкеър ДЖУНИЪР) 

Терминът витамин D се отнася за група мастно разтворими Секо стероиди, , способни да повишат чревната 

абсорбция на калций, желязо, магнезий, фосфати и цинк. Съчетаването с витамин D е в състояние да повиши 

вродения имунитет срещу микробни инфекции. Няколко клинични данни показват, че витамин D е регулатор 

на гастроинтестиналната хомеостаза и основен участник в регулирането на вродения имунен отговор. 

• Сух екстракт от Ехинацея ангустифолиа (в таблетки AMПкеър) 

Стандартизиран и пречистен екстракт от Echinacea angustifolia. Патентованият процес на екстракция 

осигурява висока концентрация на активни съставки (ехинакозид и IDN 5405, полизахариди с високо 

молекулно тегло) и елиминира неактивните компоненти. Сухият екстракт от Ехинацея ангустифолиа 

допринася за нормалната функция на имунната система. 

Патент N.1387356  

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ БЕЗРАЗБОРНО СЛЕД УПОТРЕБА 


