
  

 

 Imunofil ®  lietošanas 

instrukcija 

 

1. Vispārīgas ziņas 

1.1. Nosaukums Imunofil®   

1.2. Imunofil®  1 kapsula  satur: 300 mg hlorellas ekstrakta, 200 mg ķiploka ekstrakta un 

100 mg nātres ekstrakta. 

1.3. Pēc ārējā izskata - baltas kapsulas, kuras satur  tumši zaļganas krāsas pulveri.    

1.4. Imunofil® tiek ražots kapsulās un fasēts pa 12 un 60 kapsulām attiecīgas ietilpības 

plastikāta trauciņos. 

1.5. Imunofil®  uzglabāšanas temperatūra ir no 0°C līdz 25°C , relatīvais mitrums ne 

lielāks par 75%. 

1.6.Derīguma termiņš - 26 mēneši kopš izgatavošanas datuma, ievērojot glabāšanas 

noteikumus. 

 

2. Imunofil ®   Farmakoloģiskās īpašības 

2.1.   Imunofil®  farmakoloģiskās īpašības nosaka tā sastāvā ietilpstošie komponenti. 

2.2. Hlorellas  (Chlorella sp.) ekstrakts  satur ne mazāk kā 33% hlorofila, apmēram 60% 

proteīna, neaizvietojamās aminoskābes, polinepiesātinātās taukskābes, vitamīnus, 

mikroelementus (dzelzs, cinks, selēns u. c.), nodrošinot ar tiem organismu, kā arī stimulē 

smago metālu izvadīšanu no tā. 

2.3. Ķiploka ekstrakts satur aktīvus sēru saturošos savienojumus, selēnu, mangānu, B6 un 

C vitamīnu. Sastāvā esošais alicīns rada stimulējošo ietekmi uz vielmaiņu, tam ir 

antibakteriāla pretvīrusu un imūnstimulējoša darbība. 

2.4. Nātres ekstrakts satur K, B2 un PP vitamīnus, glikozīdu urticīnu, savelkošas vielas, 

skudrskābi, salicilskābi, askorbīnskābi, hlorofilu, lecitīnu un dzelzi. Tam ir 

vispārstiprinoša, pretiekaisuma, imūnstimulējoša darbība, uzlabo asinsveidošanas procesu, 

normalizē lipīdu maiņu, uzlabo sirds un asinsvadu sistēmas darbību; paaugstina 

hemoglobīna saturu, asins sarecēšanu, paātrina bojāto audu reģenerācijas procesus.   

  

3. Imunofil ®   pielietošanas kārtība 

3.1. Imunofil®    lieto dzīvnieku  imūnsistēmas stiprināšanai līdz vakcinācijai un pēc 

vakcinācijas, vīrusu slimību profilaksei, kā arī atjaunošanas perioda samazināšanai pēc 

slimību pārciešanas vai operācijas. Sieviešu kārtas dzīvniekiem Imunofil®  nozīmē 

meklēsanās  laikā specifiskā aromāta un asiņošanas samazināšanai. 

3.2. Imunofil® lieto sekojošās devās atkarībā no dzīvnieka svara : 

- svarā līdz 10 kg – 1/2 kapsulas diennaktī;  

- svarā līdz 20 kg – 1 kapsula diennaktī;  

- svarā virs 20 kg – 2 kapsulas diennaktī; 

- svarā virs 55 kg – 3 kapsulas diennaktī.  

Tiek pieļauts atvērt kapsulu un tās saturu pirms izēdināšas samaisīt ar nelielu daudzumu 

dzīvniekam paredzētās barības.    

3.3. Kontrindikācijas un blakusdarbības nav novērotas. 

  

 


