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Prenalen bez dodatku cukrów syrop 115 ml
 

Cena: 26,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 115 ml

Postać Syropy

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Prenalen w postaci syropu to źródło substancji biologicznie czynnych, które pochodzą z czosnku, malin, winogron i
czarnych porzeczek, które uzupełniono o dodatek witaminy C i cynku. Produkt jest przeznaczony dla pacjentek w ciąży i karmiących
piersią, a w jego formule nie znajdują się dodatki cukrów, gdyż zawiera cukry występujące naturalnie.

Na co jest syrop Prenalen? Wskazaniem do stosowania suplementu od producenta Polski Lek jest uzupełnienie zdrowej diety w
składniki wspomagające pracę układu odpornościowego. W skład suplementu diety wchodzi suchy wyciąg z czosnku, który jest bogaty
w składniki aktywne, takie jak allicyna i allina, które wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego. Oprócz tego w skład produktu
wchodzi cynk, który również wspiera odporność, a przy tym wspomaga podziały komórek. Dodatek witaminy C wspiera pracę układu
odpornościowego, przyczynia się do redukcji zmęczenia i znużenia oraz wspomaga ochronę oksydacyjną komórek, a poza tym wspiera
przyswajanie żelaza.

W opakowaniu znajduje się 115 ml syropu Prenalen. W skład 30 ml suplementu diety wchodzi 90 mg suchego wyciągu z czosnku, w
tym 0,9 mg allicyny i 1,8 mg alliny. Dodatkowo formuła suplementu diety zawiera 80 mg (100% RWS) witaminy C oraz 10,2 mg (102%
RWS) cynku. Całość uzupełniają składniki dodatkowe, czyli glicerol, woda oraz sok malinowy z zagęszczonego soku z malin, a także sok
winogronowy z zagęszczonego soku winogronowego oraz sok z czarnej porzeczki z zagęszczonego soku z czarnej porzeczki. W formule
suplementu diety można też znaleźć gumę akacjową, gumę ksantanową oraz kwas cytrynowy, a oprócz tego benzoesan sodu oraz
naturalny aromat malinowy. Ze względu na to, że w skład produktu wchodzą składniki pochodzenia naturalnego, suplement diety może
zmieniać barwę. Nie jest też wykluczone pojawienie się osadu w butelce, jednak nie wpływa on na skuteczność działania suplementu
diety – przed użyciem należy po prostu wstrząsnąć butelką.

Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i we wskazanych przez niego dawkach, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Rekomendowane dawkowanie Prenalen w syropie to 10 ml produktu przyjmowane w częstotliwości 3 razy dziennie. Nie należy
przekraczać wskazanej dawki jednorazowej i dobowej suplementu diety. Ponadto nie każdy powinien stosować suplement diety
Prenalen w postaci syropu. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
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Syrop bez dodatku cukrów Prenalen to suplement diety i wyłącznie tak należy go traktować. Nie zastąpi zrównoważonej diety i
zdrowego trybu życia i nie należy traktować go jako ich zamiennika. Może natomiast stać się ich uzupełnieniem. Suplementy diety, w
tym Prenalen w syropie, wymagają odpowiedniego przechowywania – należy zadbać o zabezpieczenie produktu, aby nie był widoczny i
dostępny dla dzieci. Po otwarciu syropu należy przechowywać go w lodówce. Ważne również, aby zużyć suplement diety maksymalnie
w 30 dni od otwarcia jego opakowania.

Składniki
Składniki: substancja wypełniająca: glicerol; woda; sok malinowy z zagęszczonego soku z malin - 15,5%; sok winogronowy z
zagęszczonego soku winogronowego - 13,6%; sok z czarnej porzeczki z zagęszczonego soku z czarnej porzeczki - 9,1%; suchy wyciąg z
czosnku (Allium sativum L.); witamina C (kwas L-askorbinowy); substancje zagęszczające: guma akacjowa, guma ksantanowa; regulator
kwasowości: kwas cytrynowy; substancja konserwująca: benzoesan sodu; naturalny aromat malinowy; cynk (cytrynian cynku).

Zalecana dzienna porcja – 30 ml
Suchy wyciąg z czosnku, w tym 90 mg*
Allicyna 0,9 mg*
Allina 1,8 mg*
Witamina C 80 mg (100% RWS)
Cynk 10,2 mg (102%RWS)
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie
Po otwarciu produkt należy przechowywać w lodówce, spożyć maksymalnie w ciągu 30 dni.

Producent
"Polski Lek" S.A., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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