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Prenalen 14 saszetek
 

Cena: 19,49 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 14 sasz.

Postać prosz.do rozp.

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: POLSKI LEK

ILOŚĆ: 14 saszetek

 

OPIS:

Prenalen to suplement w postaci proszku do rozpuszczania o smaku malinowym. Zawiera mieszankę składników, które wspomagają
funkcjonowanie organizmu, przy czym są bezpieczne dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących.

 

ZASTOSOWANIE:

Prenalen zawiera bezwonny ekstrakt z czosnku, który jest jednym z najpopularniejszych surowców w medycynie naturalnej, z
powodzeniem stosowanym w łagodzeniu objawów infekcji. Ponadto wykazuje działanie antyoksydacyjne, wspiera serce oraz pomaga
utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu we krwi. Kolejny składnik pełen naturalnych antyoksydantów to malina. W preparacie zawarto
również cynk, który jest pierwiastkiem przyczyniającym się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Uczestniczy on
także w procesie podziału komórek, a także procesie prawidłowej syntezy DNA. Kolejny składnik to witamina C, która podobnie jak cynk
wspomaga układ odpornościowy. Dodatkowo zmniejsza uczucie znużenia i zmęczenia oraz przyczynia się do zwiększenia przyswajania
żelaza. To także składnik wpływający korzystnie na ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zalecana dzienna porcja: 2 saszetki. Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 100 ml ciepłej wody. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.
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SKŁAD:

Maltodekstryna; sok malinowy (10%) odtworzony z suszonego soku malinowego; substancja wypełniająca: sorbitol; regulator
kwasowości: kwas jabłkowy; proszek buraczany; ekstrakt z czosnku; aromaty; kwas L-askorbinowy; ekstrakt herbaty czarnej; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; cytrynian cynku; substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Może zawierać śladowe ilości laktozy (z mleka). 

Zawiera substancje słodzące.

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 użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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