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Prenalen syrop dla kobiet w ciaży 115ml
 

Cena: 24,14 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polski Lek

Postać syrop

Substancja
czynna

alicyna, allina, cynk, czosnek, gamma-
glutamylocysteina, tiosulfinaty, witamina C

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Prenalen syrop jest dedykowany specjalnie dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Prenalen ze względu na swoje naturalne składniki jest
bezpieczny w stosowaniu i właśnie zyskał nową formułę oraz pozytywną opinię Jagiellońskiego Centrum Innowacji

Czosnek

od wieków stosowany w naturalnej medycynie. Działa antybakteryjnie i antyoksydacyjnie, wzmacnia układ odpornościowy.
Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.
Czosnek używany w produkcie Prenalen jest bezwonny oraz standaryzowany na zawartość aż czterech składników
bioaktywnych: allicynę, tiosulfinaty, allinę, gamma-glutamylocysteinę.

Malina

zawiera naturalnie występujące antyoksydanty, które pomagają we wzmacnianiu funkcji obronnych organizmu.

Czarna porzeczka

zawiera znacznie więcej witaminy C niż owoce cytrusowe, a dodatkowo jest bogata w witaminy A, E, B i D.

Witamina C

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina C ogranicza zmęczenie i znużenie, zwiększa
przyswajanie żelaza. Dodatkowo pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Cynk

odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Pełni też szereg funkcji związanych z utrzymaniem
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prawidłowego metabolizmu białek i węglowodanów.

Stosowanie:

zaleca się stosować 1 łyżkę syropu (15 ml) 3 razy dziennie. Po otwarciu należy przechowywać w lodówce nie dłużej niż 7 dni.

Zawartość witamin i składników aktywnych (% realizacji zalecanego dziennego spożycia):

suchy wyciąg z czosnku standaryzowany - 108 mg
alicyna - 1,080 mg
tiosulfinaty - 1,188 mg
allina - 2160 mg
gamma-glutamylocysteina - 2,160 mg
witamina C - 80 mg (100%)
cynk - 10 mg (100%)

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

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