
Спеціально розроблена Імуно Формула
для вагітних жінок та жінок

в період грудного вигодовування 

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

ІМУНО ФОРМУЛА

Доброго дня, Мамо     Ти піклуєшся про свою ненароджену дитину настільки 
добре, наскільки це можливо. Беручи до уваги особливі вимоги жінок протягом 
цих особливих дев’яти місяців і під час грудного вигодовування, ми створили 
Prenalen. Prenalen Імуно Формула підтримує 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 
протягом 12 місяців і 365 днів на рік.

Інгредієнти препарату Prenalen:

Медичний імбир (Zingiber officinale) сприяє активізації природних 
захисних сил організму, підтримуючи правильне функціонування імунної 
системи. Крім того, він сприяє правильній роботі шлунково-кишкового 
тракту, в тому числі шлунка, на ранніх термінах вагітності.

Вітамін С сприяє зниженню втоми і втомлюваності, а також підвищує 
засвоєння заліза. Додатково сприяє правильній роботі імунної системи і 
допомагає захистити клітини від окисного стресу. Вітамін С, що міститься в 
Prenalen Імуно, також походить з екстракту плодів ацероли.

Бузина чорна (Sambucus nigra) – знімає подразнення верхніх дихальних 
шляхів, підтримує імунну систему. Екстракт бузини, що міститься в про- 
дукті, стандартизований за вмістом поліфенолів.

Цинк сприяє правильній роботі імунної системи та допомагає захистити 
клітини від окисного стресу. Крім того, він допомагає підтримувати 
належну фертильність і правильні репродуктивні функції.

Збалансоване харчування та здоровий спосіб життя
мають важливе значення для збереження здоров’я.
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Більше інформації ви знайдете тут: www.szkolarodzeniaprenalen.pl

Нам довіряють понад 90 000 матерів.

"POLSKI LEK" Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, Тел.: (+48 33) 870 85 32, факс.: (+48 33) 870 84 62

Запрошуємо
відвідати допологову

школу Prenalen

під патронатом
Польського Товариства

Акушерів

Вміст вітамінів, мінералів та інших активних
 інгредієнтів рекомендованих в добовій дозі - 1 капсула

(% добової норми поживних речовин – для дорослих)
Екстракт плодів ацероли, включаючи

Вітамін C 

Цинк

Екстракт плодів бузини, включаючи:

Екстракт кореневища імбиру
Екстракт плодів малини

50 мг

110 мг
50 мг

5 мг

71,45 мг
екстракт плодів ацероли
L-аскорбінову кислоту

50 мг
100 мг 150 мг (187,5%)

10 мг (100%)

поліфеноли

Склад: Спосіб використання:

Умови зберігання:

L-аскорбінова кислота; екстракт корене- 
вища імбиру (Zingiber officinale) DER 4:1; 
желатин; екстракт плодів ацероли (Malpighia 
glabra) DER 40:1 стандартизований за вміс- 
том вітаміну С; екстракт плодів малини 
(Rubus idaeus) DER 4:1; екстракт плодів бузини 
(Sambucus nigra) DER 25:1 стандартизований 
за вмістом поліфенолів; цитрат цинку; засо- 
би проти злипання: магнієві солі жирних 
кислот, діоксид кремнію.

Рекомендується вживати 1 капсулу на добу. 
Не перевищувати рекомендованої добової 
дози. Дієтичні добавки не використовувати 
як замінники повноцінного харчування.

Зберігати в сухому недоступному для дітей 
місці при кімнатній температурі до 25°C. 
Захищати від світла.


