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Εύγευστη
πάστα

Για σκύλους

Για γάτες

Ανοσορυθµιστής για πιο αποτελεσµατική ανοσοαπόκριση
Το Impromune® προάγει µια πιο αποτελεσµατική ανοσοαπόκριση ενεργώντας:
Eγγενής απόκριση - Φυσική ανοσία: To πρώτο και άµεσο εµπόδιο κατά της βλάβης των ιστών.
Ενεργοποίηση της προσαρµοστικής απόκρισης.
Προσαρµοστική απόκριση - Ειδική ανοσία: Θα αντιµετωπίσει το παθογόνο και θα εδραιώσει την
ανοσολογική µνήµη.

Το Impromune® βελτιώνει τα κλινικά σηµεία σε καταστάσεις ανοσολογικής ανισορροπίας σε:
Λοιµώδεις ασθένειες, χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων, φυσιολογικό στρες.

Μοναδικός συνδυασµός:
Nucleoforce + AHCC: Συνεργιστικό αποτέλεσµα
Πατενταρισµένη φόρµουλα
Αποδεδειγµένο και τεκµηριωµένο: µελέτες που υποστηρίζουν
την αποτελεσµατικότητά του

Εύγευστα µασώµενα δισκία

Πως δρα;
Το Impromune® προάγει µια πιο αποτελεσµατική ανοσοαπόκριση. Πολλές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε
ζώα έδειξαν το συνεργικό αποτέλεσµα των συστατικών
Nucleoforce® και AHCC, του Impromune®, στην εγγενή
και την προσαρµοστική ανοσοαποκρίση12.
Το Impromune® προάγει τη δραστηριότητα των
κυττάρων φυσικών φονέων ΝΚ, την φαγοκυτταρική
δραστηριότητα των µακροφάγων, καθώς και την
αλληλεπίδραση των µακροφάγων µε τα Τ κύτταρα.
Επίσης προάγει την ωρίµανση, τον πολλαπλασιασµό και
τη δραστηριότητα των Τ λεµφοκύτταρων.
Το Impromune® βελτιώνει τα κλινικά συµπτώµατα
ανοσοκατασταλµένων ζώων1,3.

Ενδείξεις χρήσης
Υποστήριξη µολυσµατικών διεργασιών:
Μειώνει την προδιάθεση σε δευτερεύουσες
λοιµώξεις σε ευπαθή ζώα.
Το Impromune σε συνδυασµό µε την αιτιολογική
θεραπεία της νόσου, βοηθά στην µείωση του
χρόνου αποθεραπείας.

Ανοσοκατασταλµένα ζώα:
Αποκατάσταση της ανοσοποιητικής ικανότητας µετά
από θεραπείες µε στεροειδή ή/και χηµειοθεραπείες.

Φυσιολογικό στρες:
Ανώριµο ανοσοποιητικό σύστηµα σε γατάκια και
κουτάβια, ηλικιωµένα ζώα µε υποτροποιάζουσες
ασθένειες, ενδοκρινοπάθειες (διαβήτης, Cushing).

Τι είναι το Nucleoforce®;
Το Nucleoforce® είναι ένα συγκεκριµένο προφίλ
ελεύθερων νουκλεοτιδίων για σκύλους και γάτες,
τυποποιηµένων και κατοχυρωµένων από την
Bioiberica S.A.
Τα νουκλεοτίδια είναι οι δοµικές µονάδες του DNA
και RNA µε αποδεδειγµένα αποτελέσµατα στο
µεταβολισµό του ανοσοποιητικού συστήµατος. Είναι
ηµι-απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να
λαµβάνονται από τη διατροφή σε περιόδους
φυσικολογικού στρες.

Τι είναι το AHCC;
Το Active Hexose Correlated Compound (AHCC)
είναι ένα συµπλήρωµα διατροφής πλούσιο σε
άλφα-γλυκάνη παράγεται από τα µυκήλια του
µανιταριού shiitake (Lentinula edodes).
Το AHCC είναι ένα από τα περισσότερο µελετηµένα
ειδικά συµπληρώµατα του ανοσοποιητικού που
υποστηρίζεται από 20 κλινικές µελέτες σε
ανθρώπους, περισσότερες από 30 δηµοσιεύσεις του
περιοδικού PubMed Index και περισσότερες από
100 προκλινικές και in vitro µελέτες. Το AHCC
αποκαθιστά τον ασθενή από ανωµαλίες του
ανοσοποιητικού συστήµατος και τη µειωµένη
ανοσολογική του ικανότητα αναµορφώνοντας το
ανοσοποιητικό σύστηµα.

Για σκύλους και γάτες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

ΚΑΘΕ ΔΙΣΚΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

βάρος ζώου δισκίο/ηµέρα

Συσκευασία:
Σε συσκευασία των 20 δισκίων
Σε blister των 200 δισκίων (20χ10)
Σε σύριγγα 30 ml εύγευστης πάστας.

Προάγει την καλύτερη ανοσολογική απόκριση επειδή έχει συνεργική δράση και
στην φυσική (εγγενή) και στην ειδική (προσαρµοστική) ανοσία

Υποστηρίζεται από 20 ανθρώπινες

ΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ

Φυσική (εγγενής) ανοσία

Ειδική (προσαρµοστική) ανοσία

ΑΝΤΙΓΟΝΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΚΥΤΤΑΡΑ

Ενισχύει την αλληλεπίδραση

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Βοηθά στη βελτιωµένη αµυντική απάντηση των βλενογόννων και
τη διατήρηση της ακεραιότητας τους. Εάν η µολυσµατική
εξεργασία έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι λιγότερο έντονη και µε
µειωµένο χρόνο αποδοµής.

ΙΟΙ

Ενισχύει την ανοσολογική απόκριση των Th1 λεµφοκυττάρων
έναντι των ενδοκυτταρικών παθογόνων και προστατεύει απέναντι
σε τυχαίες επιµολύνσεις, ιδιαίτερα κατά την περιόδο
πολλαπλασιασµού των ιών (5-7 µέρες µετά την µόλυνση), όταν οι
αµυντικοί µηχανισµοί είναι εξασθενηµένοι.

ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Ενισχύει την απόκριση των Th2 λεµφοκυττάρων για να
αντισταθµίσει τις ανοσοκατασταλτικές τοξίνες και τις αντιγονικές
µεταβολές στην επιφάνεια των παθογόνων.

ΜΥΚΗΤΕΣ

Μειώνει την ανοσοκατασταλτική επίδραση των µυκοτοξινών και
βοηθά στη φαγοκυττάρωση των σπόρων. Αυξάνει την αντίσταση
σε δευτερογενείς µολύνσεις.

Μαζί µε την αιτιολογική
θεραπεία, για 20 µέρες*

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

Βοηθά στην αποκατάσταση του ανοσοποιητικού πριν τη θεραπεία:
ανάκτηση της ικανότητας σύνθεσης φλεγµονοδών παραγόντων
και ενεργοποίησης των Τ και Β λεµφοκυττάρων, µειώνοντας την
ευαισθησία σε ευκαιριακούς µικροοργανισµούς.

Πριν και µετά τη
θεραπεία, για 20 µέρες*

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μειώνει τις παρενέργειες της χηµειοθεραπείας: µειώνει τη
γαστρεντερική τοξικότητα και επιτρέπει τη γρηγορότερη
ανάρρωση από τη µυελοκαταστολή, αυξάνοντας την αντίσταση
στις µολύνσεις.

Πριν, κατά την διάρκεια
και µετά τη
χηµειοθεραπεία για 20
ηµέρες*

ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επιτρέπει την καλύτερη ανοσολογική απόκριση στην εισβολή των
µικροοργανισµών, τη στιγµή που οι φυσικοί αµυντικοί µηχανισµοί
έχουν καταρριφθεί.

10 ηµέρες πριν και µετά
το χειρουργείο*

ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

Επιτρέπει την καλύτερη ανοσολογική απόκριση στην εισβολή των
µικροοργανισµών, τη στιγµή που οι φυσικοί αµυντικοί µηχανισµοί
έχουν καταρριφθεί.

20 ηµέρες*

ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ
ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ ΖΩΑ

Επιτρέπει στα υπερήλικα ζώα να έχουν καλύτερη ανοσολογική
απόκριση ώστε να µειωθεί η ευαισθησία στις λοιµώξεις, τα
αυτοάνοσα νοσήµατα και τις νεοπλασίες.

20 ηµέρες*

ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Μειώνει την ευαισθησία στις τυχαίες µολύνσεις λόγω των
διεργασιών της κύησης. Το πρωτόγαλα θα είναι καλύτερης
ποιότητας.

10 ηµέρες πριν και µετά
τη γέννα*

ΚΟΥΤΑΒΙΑ

Επιτρέπει στα κουτάβια να αναπτύσουν τον υψηλότερο τίτλων
αντισωµάτων σε µικρότερο χρονικό διάστηµα. Μειώνει την
ευαισθησία σε µολύνσεις που οφείλονται σε stress αποχωρισµού,
µεταφοράς και κοινωνικοποίησης.

20 ηµέρες* ξεκινώντας
από την πρώτη επίσκεψη

ΚΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Προσφέρει επαρκή ποσότητα νουκλεοτιδίων για βελτίωση των
µεταβολικών λειτουργειών.

20 ηµέρες*

ΗΠΑΤΙΚΗ Ή ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΠΡΩΤΕΪΝΑΙΜΙΑ

Μειώνει τις ανοσοκατασταλτικές επιδράσεις λόγω ασθενειών
όπως ο διαβήτης, το Cushing, ο υπερφλοιοεπινεφριδισµός.

20 ηµέρες*

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ STRESS

* Το προτεινόµενο διάστηµα χορήγησης µπορεί να διαµορφοποιηθεί σύµφωνα µε την γνώµη του επιβλέποντα κτηνιάτρου

ΛΕΪΣΜΑΝΙΑ
Σύµφωνα µε τελευταίες µελέτες in vitro (4) και in vivo (5-6) τα νουκλεοτίδια και το AHCC µόνα τους ή σε συνδυασµό ενισχύουν την κυτταρική
ανοσία των κυττάρων Th1 κυρίως ενισχύοντας τα επίπεδα TNF-a και IFN-γ. Η ανοσία των κυττάρων Th1 έχει αποδειχθεί αποτελεσµατική σε
ασθενείς µε λεϊσµανίωση και σχετίζεται µε περιστατικά που παρουσιάζουν ήπια συµπτώµατα.4-5-6
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