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Prenalen *14 sasz.
 

Cena: 22,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 14 sasz.

Postać prosz.do rozpusz.

Producent POLSKI LEK

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład: inulina; substancja wypełniająca: sorbitole; regulator kwasowości: kwas jabłkowy; koncentrat soku buraka czerwonego w proszku
(koncentrat soku buraka czerwonego w proszku, maltodekstryna, regulator kwasowości: kwas cytrynowy); sok malinowy w proszku -
2,2% (zagęszczony sok malinowy, maltodekstryna); suchy wyciąg z czosnku (Allium sativum L.); aromaty; witamina C (kwas L-
askorbinowy); ekstrakt herbaty czarnej; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; cynk (cytynian cynku); substancje słodzące:
sukraloza, glikozydy stewiolowe.

2 sasz.zawierają:

Suchy wyciąg z czosnku standaryzowany - 150mg, w tym:

Allicyna - 1,5mg

Allina - 3mg

Witamina C - 80mg

Cynk - 10mg

Produkt może zawierać laktozę (z mleka).
Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry.

Wskazania:  Dla kobiet w ciąży i matek karmiących.
Opis produktu:  Z myślą o wyjątkowych wymaganiach kobiet w tych szczególnych dziewięciu miesiącach oraz w okresie karmienia
piersią.

Czosnek - od wieków stosowany w naturalnej medycynie. Jest szczególnie ceniony ze względu na bogactwo składników aktywnych,
wykazujących szerokie spektrum działania wpływając na funkcje m.in. układu odpornościowego, oddechowego czy krwionośnego.

Suchy wyciąg z czosnku używany w produkcie Prenalen jest standaryzowany na zawartość składników aktywnych.
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Witamina C - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia, zwiększa przyswajanie żelaza. Dodatkowo pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Cynk – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dodatkowo bierze udział w procesie podziału komórek.
Sposób użycia:  Zawartość saszetki rozpuścić w 100 ml ciepłej wody.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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