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Forgalmazza:

Testtömegkilogramm NAPI ADAG 

< 15 1 tabl.

15-30 2 tabl.

30-45 3 tabl.

> 45 4 tabl.

Felnőtt macska ½ tabl.

Kölyökmacska <2 kg ¼ tabl.

ADAGOLÁS
A Fitomune immunerősítő tablet-
ta speciálisan összeállított növé-
nyi hatóanyagok és béta-glükán 
kombinációját tartalmazza, me-
lyek az immunrendszer működé-
sére kifejtett hatásuk révén haté-
konyan hozzájárulnak az egészség 
megőrzéséhez és a betegségek 
elleni küzdelemhez. 

MÉG TOVÁBB EGYÜTT!

KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

IMMUNERŐSÍTŐ TABLETTA
FitomuneFontos, hogy légúti (például kennelköhögés, macskanátha), 

emésztőszervi vagy egyéb fertőzések esetén a tünetek meg-
jelenése után alkalmazását minél előbb kezdjük el. Az im-
munerősítés kiemelt jelentőségű bizonyos bőrbetegségek, 
például demodicosis (szőrtüszőatkásság) esetén, valamint 
macskák krónikus ínygyulladásánál, vírusos betegségeinél 
(leukózis, FIV – macska AIDS) is. Fertőző betegségek esetén 
a javasolt adagolási időtartam: 1-4 hét. Legyengült immun-
rendszerű állatok, daganatos betegség esetén valamint fer-
tőzések megelőzésére a tartós, fél adaggal (1 tabl./30 kg) 
történő, 1-3 hónapig tartó adagolás javasolt. Idős állatok, 
műtét utáni lábadozás esetében intermittáló adagolás java-
solt: a számított adag minden harmadik napon. Amennyiben 
kérdése merülne fel a termék használatával kapcsolatban, 
forduljon állatorvosához!

FIGYELMEZTETÉS: Olyan esetekben, amikor az immunrend-
szer fokozott működése nem kívánatos (például gyógyszeres 
szteroid terápia), a Fitomune tabletta használata kerülendő. 
Szakirodalmi adatok alapján az econazol és az ACE-gátló ha-
tóanyagú gyógyszerek hatását módosíthatja. 



Az egészség megőrzéséért. A betegségek leküzdéséért.

KIZÁRÓLAG TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐKKEL

ECHINACEA
Az egyik legismertebb és leg-
többet kutatott immunerősítő 
gyógynövény. Immunstimuláns, 
antimikrobiális, antivirális, fertő-
zéseket gátló és gyulladáscsök-
kentő hatású.  
Mikroorganizmusok ellenes hatá-
sa a nem specifikus immunvé-
delem serkentésén keresztül 
valósul meg. A virágzatban nagy 
mennyiségben echinacerin, 
echinakozid, arabiogalaktán, 
poliacetilén származékok és 
egyéb poliszacharidok, valamint 
cikóriasav koncentrálódik, ezért 
ezt használják a fitoterápiákban. 
Ezek a növényi hatóanyagok 
olyan oldalláncokkal rendelkez-
nek, amelyek nagymértékben 
hasonlítanak a baktériumok 
sejtfalát alkotó anyagokhoz,  
így ezekkel a bejutott kór-
okozóhoz és a makrofágok 
receptoraihoz kötődve akti-
válják és fokozzák azok fa-
gocitotikus tevékenységét.

A cikóriasavnak köszönhetően  
az interferon-rendszer aktivá-
lása révén gátolják a vírusok 
sejtekbe jutását. Az echinacerin 
és echinakozid alkaloidák pedig 
gyulladáscsökkentő hatásúak.

1-3, 1-6 BÉTA-GLÜKÁN
Fő feladata az immunrendszer 
nem specifikus első védelmi 
vonala, a makrofágok aktiválá-
sa, amelyek elfogják és beke-
belezik az idegen anyagokat 
(baktériumok, vírusok, toxinok, 
rendellenes sejtalakok stb.). 
Figyelmeztetik és aktiválják 
az ellenanyag-termelő véde-
kező rendszert, felismerik és 
elpusztítják a mutáns sejteket. 

HOMOKTÖVIS
Daganatellenes hatására vo-
natkozóan két hatóanyaga van 
a kutatások célkeresztjében: a 
kvercetin és az ellagsav. A je-
lenlegi feltételezés szerint a két 
molekula képes a daganatosan 
elfajult sejtek további osztódá-
sát gátolni az RNS-tranzkriptáz 
enzim gátlása, vagy a sérült 
DNS-nukleotid blokkolása révén.

Antimikrobális hatás: célirá-
nyos kontrollált vizsgálatok 
alapján kijelenthető, hogy a 
homoktövisben található feno-
lok gátolják a Gram-negatív 
baktériumok szaporodását.  

Immunitás: króm-indukált 
immunszuppressziós kísér-
letekben bebizonyosodott, 
hogy a homoktövis kivonat 
gátolja a szabad gyökök okozta 
károsodásokat és növeli az 
Interleukin-2 (IL-2) és az inter-
feron gamma termelődést.

Főbb hatóanyagai: fenol szár-
mazékok (ellagsav, felurasav),  
flavonoidok (kvercetin-3-galak-
tozid, kaemferol és izorhamentin, 
katekin rutin, myricetin), telí-
tetlen zsírsavak (palmitolajsav, 
alfa-linolénsav, linolsav) és nagy 
mennyiségben C- és A-vitamin.

GRAPEFRUIT-MAG KIVONAT
(GSE) Bizonyított antibakteriá-
lis, antivirális és gombaellenes 
hatással rendelkezik. Különböző 
hígításokban 15 perc alatt meg-
bontja a baktériumok és gombák 
sejtmembránját, elpusztítva ez-
zel a kórokozókat (Staphylococ-
cus aureus, Streptococcus spp., 
Listeria monocytogenes, E. coli, 
Salmonella enteritidis, Pseudomo-
nas aeruginosa, Candida albicans, 
Saccharomyces cerevisiae).

Magas bioflavonoid tartalmának 
köszönhetően igen erős anti- 
oxidáns tulajdonságú, megvédi 
a szervezetet a szabad gyökök 
pusztító hatásától, ezáltal se-
gíti a szervezet védekező és 
regenerációs mechanizmusait. 

Főbb hatóanyagai:  
heszperidin, narangin,  
bioflavonoidok, apigenin.

MACSKAKAROM
Széles körben felhasznált gyógy-
növény. Jelentős immunerősítő 
hatással rendelkezik, fokozza 
az interleukin termelődést (IL-
1, IL-6), ezáltal a makrofágok 
pusztító (fagocitotikus) aktivitása 
szignifikánsan megnő. Fertő-
ző betegségek és gyulladásos 
folyamatok, ízületi, mozgásszervi 
elváltozások megelőzésében 
és leküzdésében is segítséget 
jelenthet. Több hitelt érdemlő 
kutatás is bizonyította, hogy 
a macskakarom hatóanyagai 
képesek a daganatosan elfajult 
sejtek apoptózisát (önpusztító 
mechanizmusát) aktiválni és a 
daganat növekedését gátolni. 

Legfőbb hatóanyagai: penta  
-és tetraciklikus oxindol alka-
loidok, triterpének, flavonoidok 
és szitosztenolok, pteropodin.

CSÜDFŰ
Ázsiában 2000 éve használt 
gyógynövény. Gyulladáscsök-
kentő és antibakteriális hatása 
mellett különleges adaptogén 
hatása is van emberen és 
állaton egyaránt. Hatóanyagai 
képesek csökkenteni a fizikai, 
vagy érzelmi stresszhatások 
káros következményeit. 

Hatóanyagai: izoflavonok,  
formononetin, calicozin.

Vizsgálati eredmények szerint 
hatékony segítséget jelenthet 
a légúti fertőzések, torokgyul-
ladás leküzdésében is.

Az USA-ban használt egyik onko-
lógiai protokoll szerint  
a legyengült immunrendszerű, 
daganatos, kemoterápiában 
részesülő betegek rutinból  
csüdfüvet (Astragalus-t) is  
kapnak. Sokkal kevesebb így  
a mellékhatás és gyorsabb  
a felépülés is. Az idevágó  
kutatások jelenleg is folynak. 

IMMUNERŐSÍTŐ TABLETTA
Fitomune

ÖSSZETÉTEL: Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) 150 mg, (1-3, 1-6) béta-glükán 150 mg, homoktövis 
(Hippophae rhamnoides) 50 mg, grapefruit-mag kivonat 50 mg, macskakarom (Uncaria tomentosa) 40 mg, 
csüdfű (Astragalus membranaceus) 40 mg

MÉG TOVÁBB EGYÜTT!


