
PROSPECT:

IMUNYZE HEALTHCARE
℮ 5 mL

Ingrediente: extract proteic din gălbenuş de ou HL şi acid hialuronic în soluţie apoasă, fără 
alte adaosuri.
Informații despre produs:
IMUNYZE HEALTHCARE poate � folosit de persoane de orice vârstă, �ind recomandat în 
cazul unui sistem imunitar slăbit, pe fondul infecției organismului cu unul dintre patogenii 
față de care acesta conţine anticorpi. 
IMUNYZE HEALTHCARE are în compoziţie proteine bioactive, extrase din gălbenuş prin 
metode �zice; acestea sunt molecule de apărare multifuncţionale, cu impact pozitiv asupra 
sănătăţii.
Produsul este 100% natural, acesta nu conţine conservanţi sau alţi aditivi alimentari.

Formă de prezentare:
Produsul este repartizat în �acoane din sticlă de 5 mL, conţinând 20 mg proteine bioactive în 
soluţie apoasă. 

Mod de utilizare: 1-2 �acoane pe zi
Produsul se utilizează 1 -2 ori/ zi, timp îndelungat, conform indicaţiilor terapeutului.

Atenţionări şi precauţii de utilizare : 
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă alimentară variată 
şi echilibrată, corespunzătoare unui stil de viață sănătos. A nu se lăsa la vederea şi la îndemâ-
na copiilor mici. A nu se depăşi cantitatea recomandată. A se utiliza de preferinţă înainte 
de data de expirare înscrisă pe ambalaj și imediat după deschiderea �aconului.
Contraindicaţii: A nu se utiliza de către persoanele cu alergie la ingrediente. 
Reacţii adverse posibile : la dozele recomandate nu există.
Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura de 2-8oC, ferit de lumină, în ambalajul 
original.
Pentru orice informaţii referitoare la acest produs, vă rugăm să contactaţi producătorul.
Producător & Deţinător noti�care: Health Laboratory S.R.L., Bucureşti, Telefon: 
0314210923, E-mail: o�celaboratory1@gmail.com, o�ce@imunyze.me, Site web: 
www.imunyze.me 

Noti�cat la Institutul Naţional de Sănătate Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj.
Noti�care: Seria AC/ 2871/ 22.10.2021



IMUNYZE HEALTHCARE
℮ 5 mL

Ingredients: protein extract from egg yolk HL and hyaluronic acid in aqueous solution, 
without other additives.
Product information:
IMUNYZE HEALTHCARE can be used by people of any age, being recommended in case of a 
weakened immune system, following the infection of the organism with one of the 
pathogens against which it contains antibodies.
IMUNYZE HEALTHCARE contains bioactive proteins, extracted from yolk by physical 
methods; these are multifunctional defense molecules with a positive health impact.
The product is 100% natural, it contains no preservatives or other food additives.

Form of presentation:
The product is distributed in 5 mL glass vials containing 20 mg of bioactive proteins in 
aqueous solution.

Usage: 1-2 vials per day
The product is used 1-2 times / day, for a long time, according to the therapist's instructions.

Warnings and precautions for use: 
The product is a dietary supplement and should not replace a varied and balanced diet, 
corresponding to a healthy lifestyle. Keep out of the reach and sight of children. Do not 
exceed recommended dose for daily consumption. Preferably use before the expiry date 
stated on the pack and immediately after opening the vial.
Contraindications: Do not administer to people with allergy to ingredients.
Possible side e�ects: at recommended doses do not exist.
Storage conditions: Store the product at 2-8°C, protected from light, in the original package.
For any information about this product, please contact the manufacturer.
Manufacturer & Registration: Health Laboratory S.R.L., Bucharest, Phone: 0314210923, 
E-mail: o�celaboratory1@gmail.com, o�ce@imunyze.me, Website: www.imunyze.me

LABEL:

IMUNYZE HEALTHCARE
℮ 5 mL

Ingrediente: extract proteic din gălbenuş de ou HL şi acid hialuronic în soluţie apoasă, fără 
alte adaosuri.
Informații despre produs:
IMUNYZE HEALTHCARE poate � folosit de persoane de orice vârstă, �ind recomandat în 
cazul unui sistem imunitar slăbit, pe fondul infecției organismului cu unul dintre patogenii 
față de care acesta conţine anticorpi. 
IMUNYZE HEALTHCARE are în compoziţie proteine bioactive, extrase din gălbenuş prin 
metode �zice; acestea sunt molecule de apărare multifuncţionale, cu impact pozitiv asupra 
sănătăţii.
Produsul este 100% natural, acesta nu conţine conservanţi sau alţi aditivi alimentari.

Formă de prezentare:
Produsul este repartizat în �acoane din sticlă de 5 mL, conţinând 20 mg proteine bioactive în 
soluţie apoasă. 

Mod de utilizare: 1-2 �acoane pe zi
Produsul se utilizează 1 -2 ori/ zi, timp îndelungat, conform indicaţiilor terapeutului.

Atenţionări şi precauţii de utilizare : 
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă alimentară variată 
şi echilibrată, corespunzătoare unui stil de viață sănătos. A nu se lăsa la vederea şi la îndemâ-
na copiilor mici. A nu se depăşi cantitatea recomandată. A se utiliza de preferinţă înainte 
de data de expirare înscrisă pe ambalaj și imediat după deschiderea �aconului.
Contraindicaţii: A nu se utiliza de către persoanele cu alergie la ingrediente. 
Reacţii adverse posibile : la dozele recomandate nu există.
Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura de 2-8oC, ferit de lumină, în ambalajul 
original.
Pentru orice informaţii referitoare la acest produs, vă rugăm să contactaţi producătorul.
Producător & Deţinător noti�care: Health Laboratory S.R.L., Bucureşti, Telefon: 
0314210923, E-mail: o�celaboratory1@gmail.com, o�ce@imunyze.me, Site web: 
www.imunyze.me 

Noti�ed to the National Institute of Public Health – Regional Center of Public Health Cluj. 
Noti�cation: AC/ 2871/ 22.10.2021


