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Prenalen bez dodatku cukrów płyn, 115 ml
 

Cena: 28,77 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 115 ml

Postać Płyn

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Prenalen bez dodatku cukrów to suplement diety w postaci płynu, który stanowi źródło biologicznie czynnych substancji pochodzących
z suchego wyciągu z czosnku, posiadającego właściwości antyoksydacyjne. Płyn zawiera również koncentraty soków z malin i czarnych
porzeczek, a także witaminę C i cynk pomagające w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Składniki:
substancja wypełniająca: glicerol; woda; sok malinowy z zagęszczonego soku z malin - 15,5%; sok winogronowy z zagęszczonego soku
winogronowego - 13,6%; sok z czarnej porzeczki z zagęszczonego soku z czarnej porzeczki - 9,1%; suchy wyciąg z czosnku (Allium
sativum L.); witamina C (kwas L-askorbinowy); substancje zagęszczające: guma akacjowa, guma ksantanowa; regulator kwasowości:
kwas cytrynowy; substancja konserwująca: benzoesan sodu; naturalny aromat malinowy; cynk (cytrynian cynku).

Zawartość witamin, składników mineralnych i innych składników aktywnych w zalecanej dziennej porcji (% dziennych Referencyjnych
Wartości Spożycia – dla osób dorosłych).

Składnik Porcja jednostkowa -10 ml Zalecana dzienna porcja – 30
ml

Suchy wyciąg z czosnku, w tym 30 mg 90 mg
- Allicyna 0,3 mg 0,9 mg
- Allina 0,6 mg 1,8 mg
Witamina C 26,7 mg (33%) 80 mg (100%)
Cynk 3,4 mg (34%) 10,2 mg (102%)

Bez dodatku cukrów. Zawiera naturalnie występujące cukry.

Sposób użycia:
Zaleca się spożywać 1 porcję 10 ml produktu 3 razy dziennie.
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Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Po otwarciu produkt należy przechowywać w lodówce, spożyć maksymalnie w ciągu 30 dni.

Produkt zawiera składniki pochodzenia naturalnego w związku z tym możliwa zmiana barwy oraz pojawienie się osadu nie wpływają na
jakość produktu.

Opakowanie: 115 ml

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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