
Рус.

Афлубин® ИммуФаст 16 леденцов 

Тройная поддержка иммунитета!

Во время некоторых периодов года, например, в период простуд (в том числе ГРВИ), вы можете 

почувствовать, что вашему организму нужна поддержка. Новый Афлубин® ИммуФаст помогает 

укрепить вашу иммунную систему, когда Вам это нужно больше всего.

Благодаря инновационной формуле – в составе эффективные растительные экстракты бузины, 

эхинацеи, имбиря + витамины С і Д, группа В + цинк і селен - Афлубин® ИммуФаст обладает 

сильным тройным действием:

• поддерживает иммунную систему

• помогает поддерживать уровень энергии

• смягчает раздражение в горле, успокаивает кашель

Рекомендован для детей с 7-ми лет и взрослых. Без сахара, без глютена, без лактозы, без 

искусственных красителей и консервантов, подходит для веганов - продукт полностью в тренде 

питания современных людей. Изготовляется в Швейцарии.

Способ применения и дозировка

Принимать по 2 леденца в день. Рассасывать, не глотать целым.

Перед использованием проконсультируйтесь с доктором и ознакомитесь с инструкцией. Хранить в

недоступном для детей месте. Предостережение: не использовать в случаи индивидуальной 

непереносимости компонентов, детям до 7-ми лет, беременным и кормящим женщинам.



Укр.

Афлубін® ІммуФаст 16 льодяників 

Потрійна підтримка імунітету!

Під час деяких періодів протягом року, наприклад, в період застуд (в тому числі ГРВІ), ви можете 

відчути, що вашому організму потрібна підтримка. Новий Афлубін® ІммуФаст допомагає зміцнити 

вашу імунну систему, коли вам це найбільш необхідно.

Завдяки інноваційній формулі - в складі ефективні рослинні екстракти бузини, ехінацеї, імбиру + 

вітаміни С і Д, група В + цинк і селен - Афлубін® ІммуФаст має сильну потрійну дію:

• підтримує імунну систему

• допомагає підтримувати енергетичний рівень

• пом'якшує подразнення в горлі, заспокоює кашель

Рекомендований для дітей з 7ми років і дорослих. Без цукру, без глютену, без лактози, без 

штучних барвників і консервантів, підходить для веганів - продукт повністю в тренді харчування 

сучасних людей. Виробляється в Швейцарії.

Спосіб застосування та дози

Приймати по 2 льодяника в день. Розсмоктувати, не ковтати цілими.

Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем і ознайомтесь з інструкцією. Зберігати в 

недоступному для дітей місці. Застереження: не застосовувати при індивідуальній 

непереносимості компонентів, дітям до 7-ми років, вагітним і годуючим жінкам.


