
Порошок для приготування розчину з малиновим смаком.
Містить стандартизований сухий екстракт

часнику (Allium sativum L.) 
Дієтична добавка. Містить підсолоджувачі.

Ми створили Prenalen зважаючи на унікальні вимоги жінок
у ці особливі дев’ять місяців

і в період грудного вигодовування.

 

Інгредієнти препарату Prenalen:

для вагітних жінок
та жінок в період 
грудного вигодовування

Часник – використовується в натуральній медицині протягом століть. Особливо 
цінується завдяки багатству активних інгредієнтів, що проявляє широкий спектр дії, 
впливаючи на функції, зокрема, імунної, дихальної та кровоносної системи.

Цинк – допомагає у правильній роботі імунної системи. Крім того, він бере участь у 
процесі поділу клітин.

Вітамін С – сприяє правильній роботі імунної системи. Зменшує почуття втоми і 
втомлюваності, а також підвищує засвоєння заліза. Крім того, він допомагає 
захистити клітини від окисного стресу.

Сухий екстракт часнику, який використовується в продукті Prenalen, стандарти- 
зований за вмістом активних інгредієнтів.

БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ



 

Вміст вітамінів, мінералів та інших активних
 інгредієнтів рекомендованих в добовій дозі - 2 пакетики

(% добової норми поживних речовин – для дорослих)

сухий екстракт часнику, в т.ч.:
аліцин
алліна

вітамін C
цинк

2 пакетики
150 мг
1,5 мг

3 мг
80 мг (100%)
10 мг (100%)

Склад: інулін; наповнювач: сорбіт; регулятор кислотності: яблучна кислота; порош- 
ковий концентрат бурякового соку (концентрат соку червоного буряка; мальтодекс- 
трин; регулятор кислотності: лимонна кислота); малиновий сік в порошку -2,2% (сік 
малиновий концентрований, мальтодекстрин); сухий екстракт часнику (Allium sativum L); 
аромати; L-аскорбінова кислота (вітамін С); екстракт чорного чаю; засіб проти злипання: 
діоксид кремнію; цитрат цинку (цинк); підсолоджувачі: сукралоза, стевіол глікозиди.

Спосіб використання: вміст пакетика розчинити в 100 мл теплої води. Рекомендується 
вживати два пакетика на добу. Не перевищувати рекомендованої добової дози.
без додавання цукру. Містить природні цукри.  Дієтичні добавки не використовувати як 
замінники повноцінного харчування. Збалансоване харчування та здоровий спосіб 
життя мають важливе значення для збереження здоров’я. Продукт може містити лактозу 
(з молока).
Зберігати в сухому недоступному для дітей місці при температурі нижче 25°С. Захищати 
від світла.
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"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

КАЛЕНДАР
ВАГІТНОСТІ

ПЛАН НАРОДЖЕННЯ
ДИТИНИ

ЧАТ
З ЕКСПЕРТАМИ

БЕЗКОШТОВНІ
МАТЕРІАЛИ

ПОШУК
АКУШЕРІВ

Нам довіряють понад 90 000 матерів.
Більше інформації ви знайдете тут: www.szkolarodzeniaprenalen.pl


