
Більше інформації на сайті www.imupret.de/service

Доступно іншими мовами:

Імупрет® Н 
Знову застудилися? 
Корисний довідник на тему застуди
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Застудилися? Кого це стосується?

Застуда? Що власне тут відбувається?

Що послаблює нашу імунну систему

 

Грип чи застуда? У чому різниця?

Як допомагає Імупрет® Н 

Допомога рослинної сили –  

навіть при частих застудах

Як правильно дозувати Імупрет® Н

Застуда: що робити?
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ЗМІСТ



Через незрілу імунну систему маленькі діти найчастіше страждають від 
інфекцій дихальних шляхів; вони хворіють у середньому 8 разів на рік. 
Дорослі, навпаки, хворіють 2–3 рази на рік. Тому кожен знайомий із цим 
«Тільки не це!» у зв’язку із застудними захворюваннями.

Сім’я вдома вже з цим стикнулася, і ви також відчуваєте перші ознаки? 
Через просторову близькість інфекція може швидко поширюватися 
на кожного члена сім’ї. Це тому, що збудники застудних захворювань 
передаються повітряно-крапельним шляхом, тобто через кашель та 
чхання або торкання забруднених предметів, як-от дверні ручки.

Брак сну теж послаблює імунну систему, підвищуючи цим ризик застуди. 
Тому збудникам застудних захворювань легше впоратися з тими, хто спить 
мало.

Застудилися?
Кого це стосується?

«У мене горло 
свербить!»

«Замало сну і знову 
застуда!»

Ми також добре знайомі з «хворобою дозвілля» — щойно з’являється 
пара днів відпустки, інфекція тут як тут. Особливо схильні до цього люди з 
великим почуттям відповідальності та високими вимогами до себе. Гормони 
стресу, що виділяються під навантаженням, захищають організм від хвороб, 
мобілізуючи імунну систему. У спокої рівень цього гормону знову знижується. 
Організм та імунна система використовують цей час для відновлення. 
Внаслідок цього захисні сили організму слабшають, а вірогідність застудитися 
зростає.

«Цього не може 
бути, тільки-но 
відпустка, і вже 

застуда!»

А ви знали? 75-річна людина в середньому хворіла на 
застуду загалом три роки свого життя.

А ви знали? Американські дослідники з’ясували, 
що сон менше 6 годин вчетверо частіше викликає 
простудні захворювання. 
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«У мене і так
багато справ,

мені зараз
ще застуди

бракувало!»



Простудні захворювання переважно спричиняються вірусами. Щоб 
перехитрити нашу імунну систему, вони постійно змінюють свої 
розпізнавальні характеристики. Якщо ви відчули перші ознаки, це вже 
сталося — віруси оселилися у ваших дихальних шляхах. Вони проникають 
у клітини наших дихальних шляхів і швидко там розмножуються. Водночас 
вони руйнують інфіковані клітини-господарі та вивільняють тисячі вірусів 
з метою зараження нових клітин-господарів. У такий спосіб вони швидко 
розмножуються, а наші симптоми погіршуються.

Застуда зазвичай триває близько 10 днів, але може тривати до двох тижнів. 
Тому важливо діяти швидко, щоб протистояти масовому розмноженню 
вірусів застуди.

Що послаблює нашу імунну систему

Наша імунна система швидко й ефективно реагує на вторгнення збудників і 
допомагає стримувати їхню чисельність. Ослаблена імунна система підвищує 
ризик частіших простудних захворювань.

Навпаки, якщо поширення вірусів 
стримується на ранній стадії, перебіг 
застуди можна суттєво полегшити 
або навіть запобігти повному спалаху 
захворювання.
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Розмноження вірусів

Легкі симптоми застуди Тяжкі симптоми застуди

Застуда?
Що власне тут відбувається?

   Одноманітне харчування (брак поживних речовин)

   Брак сну

   Стрес

     Вік (діти молодшого віку та люди похилого віку 
хворіють частіше)

   Вживання тютюну й алкоголю

А ви знали?  
Ці фактори впливають на імунну систему



Допомога рослинної сили
навіть при частих застудах

Завдяки унікальному поєднанню 7 місцевих лікарських рослин Імупрет® Н 
чинить дію на всіх стадіях застуди. 

Ромашка, алтeй, хвощ і кульбаба здатні зміцнювати захисні механізми,
які мають важливе значення, зокрема, при застудних захворюваннях. До того 
ж, спеціальні складові в дубі, волоському горіху та деревію безпосередньо 
борються зі збудниками простудних захворювань. Так, вони можуть 
допомогти стримувати кількість вірусів і локалізувати інфекцію.

деревій

ромашка

кульбаба

волоський 
горіх кора дуба

хвощ

алтeй

«Грип», «грипозна інфекція» або «застуда» у повсякденній мові часто 
використовуються як синоніми. Однак це абсолютно різні захворювання. 
Незважаючи на те, що обидві інфекції спричиняються вірусами, ці 
захворювання проявляються дуже різними симптомами.

Як допомагає Імупрет® Н

підтримує організм під 
час захисту від збудників 
простудних захворювань

«Своєчасна підтримка препаратом 
Імупрет® Н дає змогу активно протидіяти 
спалаху застуди».

пом’якшує перебіг 
застуди

«Симптоми хвороби слабшають, 
і ви можете легше впоратися з 
повсякденністю».

Грип Застуда

Початок хвороби раптово поступово

Нежить зрідка типово

Головний біль часто, сильний частково, легкий

Біль у горлі зрідка часто свербіння в горлі

Біль у кінцівках часто, сильний зрідка

Кашель сухий, болісний 
кашель уже на початку 
захворювання

з’являється в перебігу

Втомлюваність сильна помірна

Температура переважно вище 38,5 °C переважно нижче 38,5 °C

Тривалість хвороби 14–21 день 8–10 днів
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чинить дію на всіх 
стадіях застуди

«Імупрет® Н чинить дію як після відчуття 
перших ознак, так і вже після спалаху 
застуди».

Грип чи застуда?
У чому різниця?



Застуда: що робити?Як правильно дозувати Імупрет® Н

Добова доза Гостра форма: 
5–6 разів на день

Після зникнення гострих симптомів: 
3 рази на день

з 12 років та 
дорослі

25 крапель/2 драже 

6–11 років 15 крапель/1 драже

з 2 років 10 крапель

  з 2 років
  без лактози
  без глютену
  веганський

Імупрет® Н крапліІмупрет® Н драже 

  з 6 років
  без спирту
  без глютену

Порада для вашої аптечки: 
З Імупрет® Н ви зможете вжити заходів уже за перших ознак застуди. 
Так раннє втручання може запобігти спалаху застуди. 
Імупрет® Н — це дуже добре переносимий препарат, який можна 
застосовувати з 2 років, тому він пасує для всієї сім’ї.

Ви також можете знайти більше корисних порад 
і рекомендацій, а також інформацію на тему 
застуди на сайті www.imupret.de

Спокій і постільний режим 
Необхідний спокій і достатність сну дає змогу 
імунній системі відновлюватися, сприяючи тим 
самим процесу одужання.

Лікувальні ванни 
Допомагають зняти стрес і розслабитися. Але будьте 
обережні: фахівці не радять приймати гарячі ванни, 
якщо у вас висока температура й уже виражений 
кашель і нежить, оскільки вони занадто сильно 
навантажують кровообіг.

Рясне пиття 
Рясне пиття допомагає протистояти втраті рідини, 
спричиненої підвищенням температури. Тому 
необхідно випивати 2–3 літри рідини щодня.

Інгаляція 
Інгаляції, наприклад, з квітками ромашки або 
листям м’яти, вивільняють застійний слиз і 
полегшують дихання.
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Застуда на підльоті?
Імупрет® Н

Імупрет® Н драже, Імупрет® Н краплі • Традиційно використовується при перших ознаках і під час 
застуди, наприклад, за наявності свербіння у горлі, болів в горлі, ускладненого ковтання, дратівливого 
кашлю. Примітка: Імупрет® Н — це традиційний рослинний лікарський засіб, зареєстрований 
для показань із застосування тільки на підставі багаторічного досвіду використання. Імупрет® Н 
драже застосовуються у дітей з 6 років, підлітків і дорослих. Імупрет® Н драже містять глюкозу, 
лактозу, сахарозу (цукор). Імупрет® Н краплі застосовуються у дітей з 2 років, підлітків і дорослих. 
Імупрет® Н краплі містять 19 % спирту (об/об).  Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією і 
проконсультуйтеся з лікарем чи фармацевтом. Станом на: 10|21

BIONORICA SE, 92308 Neumarkt (Ноймаркт), Німеччина
Спільний збут: PLANTAMED Arzneimittel GmbH, 92308 Neumarkt (Ноймаркт), Німеччина

Продається тільки в аптеках. 
www.imupret.de 

Пробуди силу, що 
ховається в тобі

   підтримує організм під час захисту від 
збудників простудних захворювань

   чинить дію на всіх стадіях застуди  

   пом’якшує перебіг застуди

місцевих 

лікарських 
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Штамп аптеки


