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Prenalen, proszek do rozpuszczania o smaku malinowym, 5 g
x 14 saszetek
 

Cena: 11,94 zł

Opis słownikowy

Marka Prenalen

Postać saszetki

Producent Polski Lek

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Prenalen, proszek do rozpuszczania o smaku malinowym, 5 g x 14 saszetek

Opis

Proszek do rozpuszczania o smaku malinowy,
Zawiera substancje słodzące.

Składniki

maltodekstryna; sok malinowy (10%) odtworzony z suszonego soku malinowego; substancja wypełniająca: sorbitol; regulator
kwasowości: kwas jabłkowy; proszek buraczany; ekstrakt z czosnku; aromaty; kwas (.-askorbinowy; ekstrakt herbaty czarnej; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; cytrynian cynku; substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe.
Produkt może zawierać śladowe ilości laktozy (z mleka).
Zawartość witamin, składników mineralnych i innych składników aktywnych w zalecanej dziennej porcji - 2 saszetki (% realizacji
zalecanego dziennego spożycia):

  

Suchy wyciąg z czosnku standaryzowany, w tym:
alicyna
tiosulfinaty
alina

144 mg
1,440 mg
1,584 mg
2,880 mg
2,880 mg
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gamma-gutamylocysteina
Witamina C 80 mg (100 %)
Cynk 10 mg (100 %)

Właściwości składników

Zawiera bezwonny standaryzowany ekstrakt z czosnku (Allium sativum L.)

Składniki preparatu Prenalen:
Czosnek - od wieków stosowany w naturalnej medycynie. Dodatkowo działa antyoksydacyjnie; pozytywnie wpływa na odporność na
stres. Utrzymuje prawidłowy poziom cholesterolu we krwi i przyczynia się do utrzymania zdrowego serca. Jest bezpieczny dla kobiet w
ciąży i karmiących.
Malina - zawiera naturalnie występujące antyoksydanty
Cynk - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dodatkowo bierze udział w procesie podziału komórek oraz
pomaga w prawidłowej syntezie DNA.
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.
Czosnek używany w produkcie Prenalen jest bezwonny oraz standaryzowany na zawartość aż czterech składników bioaktywnych.

Dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Zalecane dzienne spożycie

Zawartość saszetki rozpuścić w 100 ml ciepłej wody. Zaleca się spożywać dwie saszetki dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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