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Prenalen gardło x 16 pastylek do ssania
 

Cena: 21,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 16 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Prenalen Gardło w postaci pastylek do ssania (Polski Lek) jest produktem o formule stworzonej specjalnie z myślą o
kobietach w ciąży oraz karmiących piersią. Preparat ma naturalny skład bazujący na propolisie, owocach maliny oraz witaminie C. W
składzie produktu nie ma dodatku cukrów, więc może być on stosowany również przez diabetyków. Pastylki do ssania mają przyjemny
malinowy smak.

Na co jest Prenalen Gardło? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie codziennej diety w składniki wspomagające
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Preparat Prenalen Gardło jest szczególnie polecany pacjentkom oczekującym
dziecka i w okresie laktacji, które w swoim stanie zazwyczaj nie mogą przyjmować większości dostępnych na rynku medykamentów, z
uwagi na ich możliwą szkodliwość dla dziecka lub ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania. Zawarty w suplemencie
diety Prenalen Gardło propolis jest żywiczą substancją, którą pszczoły wykorzystują do zabezpieczenia ulu. Jest wytwarzany z wydzielin
oraz żywic drzewnych i ma szereg właściwości, w tym między innymi wspomaga walkę organizmu z drobnoustrojami
chorobotwórczymi. Witamina C natomiast przyczynia się do poprawy funkcjonowania układu odpornościowego, poza tym wspomaga
redukcję uczucia zmęczenia i znużenia, a oprócz tego przyczynia się do większego przyswajania żelaza. Witamina C wspomaga też
ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

W opakowaniu o masie netto 56 g znajduje się 16 pastylek do ssania Prenalen Gardło. W skład 1 pastylki do ssania wchodzi 20 mg
(25% RWS) witaminy C oraz 30 mg suchego wyciągu z propolisu. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, a wśród
nich izomalt i sukraloza, a także kwas cytrynowy oraz proszek malinowy, aromaty, koszenila i mentol. Suplement diety Prenalen
Gardło powinien być stosowany według zaleceń producenta i w określonych przez niego dawkach. Rekomendowane dawkowanie
Prenalen gardło to 1–5 pastylek suplementu diety dziennie i nie należy tej dawki przekraczać. Suplement diety należy ssać powoli – nie
powinien być gryziony.

Nie każdy może stosować suplement diety Prenalen Gardło, gdyż ma on również przeciwwskazania. Produkt nie powinien być
przyjmowany przez pacjentów nadwrażliwych na chociaż jeden z jego składników. Przeciwwskazaniem jest uczulenie na produkty
pochodzenia pszczelego oraz na propolis. Suplementu diety Prenalen Gardło nie można traktować jako zamiennika zbilansowanych
posiłków i zdrowego trybu życia. Nie jest w stanie ich zastąpić, jednak może je uzupełniać, o ile będzie przyjmowany w dawkach
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nieprzekraczających rekomendowanych. Preparat wymaga również odpowiedniego sposobu przechowywania, w tym przechowywania
w takim miejscu, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Suplement diety Prenalen Gardło powinien być przechowywany w
temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Powinien być chroniony przed światłem.

Składniki
substancje słodzące: izomalt, sukraloza; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; suchy ekstrakt z propolisu (0,8%); witamina C (L-
askorbinian sodu); proszek malinowy (0,4%); aromaty; barwnik: koszenila; mentol.

Zawartość witamin i składników aktywnych w 1 pastylce: 

witamina C 20 mg (25% RWS)
suchy wyciąg z propolisu 30 mg *

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 16 pastylek po 3,5 g
Masa netto: 56 g.

Charakterystyka

Prenalen Gardło to formuła stworzona specjalnie z myślą o kobietach w ciąży i karmiących piersią. Oparta o właściwości
naturalnych składników jakimi są propolis i owoc maliny oraz witaminy C, która przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania
układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u osób uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego i propolis.

Stosowanie
Zaleca się spożywać od 1 do 5 pastylek dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25st.C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

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

Ważne informacje
Produkt może być stosowany przez diabetyków.

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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