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Prenalen 14 saszetek
 

cena: 20,46 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała drogi oddechowe, układ nerwowy, układ
odpornościowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 14 sztuk

Postać proszek do rozpuszczenia

Producent POLSKI LEK

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania odporność

Opis produktu
 

Prenalen jest dedykowany specjalnie dla kobiet w ci??y i karmi?cych

piersi?.

 

Suplement diety.
Proszek do rozpuszczania o smaku malinowym.
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Zawiera substancje s?odz?ce.
Dla kobiet w ci??y i matek karmi?cych.

Z my?l? o wyj?tkowych wymaganiach kobiet w tych szczególnych
dziewi?ciu miesi?cach oraz w okresie karmienia piersi?. 

Czosnek - od wieków stosowany w naturalnej medycynie. Jest
szczególnie ceniony ze wzgl?du na bogactwo sk?adników aktywnych,
wykazuj?cych szerokie spektrum dzia?ania wp?ywaj?c na funkcje m.in.
uk?adu odporno?ciowego, oddechowego czy krwiono?nego.

Suchy wyci?g z czosnku u?ywany w produkcie Prenalen jest
standaryzowany na zawarto?? sk?adników aktywnych.

Witamina C - pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu
odporno?ciowego. Witamina C przyczynia si? do zmniejszenia uczucia
zm?czenia i znu?enia, zwi?ksza przyswajanie ?elaza. Dodatkowo
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Cynk – pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu
odporno?ciowego. Dodatkowo bierze udzia? w procesie podzia?u
komórek.

Zrównowa?ona dieta i zdrowy tryb ?ycia s? istotne dla zachowania
zdrowia.

SK?AD 
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Sk?adniki: maltodekstryna; substancja wype?niaj?ca: sorbitole;
regulator kwasowo?ci: kwas jab?kowy; proszek buraczany; sok
malinowy w proszku - 2,2% (zag?szczony sok malinowy,
maltodekstryna); suchy wyci?g z czosnku (Allium sativum L.); aromaty;
witamina C (kwas L-askorbinowy); ekstrakt herbaty czarnej; substancja
przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu; cynk (cytynian cynku);
substancje s?odz?ce: sukraloza, glikozydy stewiolowe.

Zawarto?? witamin, sk?adników mineralnych i innych sk?adników
aktywnych w zalecanej dziennej porcji – 2 saszetki
(% dziennych Referencyjnych Warto?ci Spo?ycia (dla osób
doros?ych))

 Suchy wyci?g z czosnku standaryzowany, w tym:

- Allicyna 

- Allina 

Witamina C
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Cynk

 

Produkt mo?e zawiera? laktoz? (z mleka).

SPOSÓB U?YCIA 
Zawarto?? saszetki rozpu?ci? w 100 ml ciep?ej wody.

Zalecana dzienna porcja: 
Zaleca si? spo?ywa? 2 saszetki dziennie.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik)
zró?nicowanej diety.

OPAKOWANIE 
14 saszetek
Masa netto: 70 g (14 saszetek po 5 g)
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