
ІМУНДІАЛЕ™ – ВІДНОВИТЬ ІМУНІТЕТ, ЗАХИСТИТЬ ВІД ХВОРОБ! 

Імунна система – складний механізм, який розпізнає і знищує чужорідні агенти, 

зберігаючи сталий стан внутрішнього середовища організму. Але різні захворювання, 

стрес, екологічні проблеми чинять негативний вплив на імунітет, і захисні сили організму 

слабшають. У цих випадках на допомогу приходять імуномодулятори, які нормалізують 

роботу імунної системи. 

Новий препарат ІМУНДІАЛЕ™ створений на основі двох природних 

імуномодуляторів – бета-глюканів та екстракту ехінацеї, ефективність яких доведена 

численними дослідженнями. 

Препарати на основі бета-глюканів у європейській медицині використовуються 

давно, а для нашої країни вони все ще є новинкою. Бета-глюкани – полісахариди, 

елементи мембран дріжджових грибів, сьогодні визнані найбільш потужними природними 

імуномодуляторами. Вони підвищують специфічний і неспецифічний імунітет, 

прискорюють дозрівання та активацію імунних клітин, що підтверджено результатами 

багатьох досліджень, проведених в країнах Західної Європи і США. 

Крім імуномодуляції, бета-глюкани мають протизапальні та антиоксидантні 

властивості, сприяють зниженню рівня холестерину в крові і нормалізації кишкового 

мікробіоценозу. Такий комплексний вплив на життєво важливі функції організму дозволяє 

вважати бета-глюкани модифікаторами біологічних реакцій. 

При цьому бета-глюкани добре переносяться і не викликають побічних реакцій, 

тому Американська адміністрація з контролю за ліками і харчовими продуктами (FDA) 

віднесла бета-глюкани до нетоксичного та безпечного класу продуктів (GRAS). 

Імуномодулюючий ефект бета-глюканів доповнює і підсилює добре всім відомий 

екстракт ехінацеї, який також має імуномодулюючі та протизапальні властивості. 

Біологічно активні речовини екстракту ехінацеї чинять антибактеріальну, противірусну та 

протигрибкову дію. 

Важливою особливістю ІМУНДІАЛЕ™ є «розумний» – оптимізуючий вплив на 

імунну систему. Так, при надмірний активації імунітету ІМУНДІАЛЕ™ знижує 

продукцію прозапальних і посилює синтез протизапальних цитокінів та інтерферону, що 

зменшує інтенсивність запалення. 

Такий нормалізуючий вплив ІМУНДІАЛЕ™ на імунну систему при багатьох 

захворюваннях допомагає швидше досягти одужання, попередити перехід патологічного 

процесу в хронічний перебіг та уникнути небезпечних ускладнень. 

Застосовувати імуномодулятор ІМУНДІАЛЕ™ рекомендується при запальних та 

інфекційних хворобах незалежно від локалізації процесу: захворюваннях ЛОР-органів, 



дихальних шляхів, ГРВІ та грипі, урогенітальних інфекціях, захворюваннях печінки (у 

тому числі при вірусних гепатитах) та гіперпроліферативних процесах. 

Приймати ІМУНДІАЛЕ ™ дуже просто – по 1 капсулі на добу за 30 хвилин до або 

після їди. Курс прийому препарату – 1-2 місяці. Вартість такого курсу невисока та 

доступна для більшості населення. 

 

ІМУНДІАЛЕ ™. Відчуй життя без недуг! 

 


