
Дієтична добавка у формі рідини.
Ви піклуєтеся про свою ненароджену дитину так добре, як тільки можете. Тому  
уникаєте продуктів, які можуть зашкодити Вам і Вашій дитині. Ми створили Prenalen, 
зважаючи на унікальні вимоги жінок у ці особливі дев’ять місяців і в період грудного 
вигодовування.

Склад препарату Prenalen:
Часник – використовується в натуральній ме- 
дицині протягом століть. Особливо цінується 
завдяки багатству активних інгредієнтів, що 
проявляє широкий спектр дії, впливаючи на 
функції, зокрема, імунної, дихальної та кро- 
воносної 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 втомлю- 
ваності, а також підвищує засвоєння заліза. 
Крім того, він допомагає захистити клітини від 
окисного стресу.

Збалансоване харчування та здоровий спосіб 
життя мають важливе значення для збере- 
ження здоров’я.

(% добової норми поживних речовин – для дорослих):

Разова доза
10 мл

Рекомендована
добова доза 30 мл

сухий екстракт часнику, в т.ч.: 30 мг 90 мг
0,3 мг 0,9 мг
0,6 мг 1,8 мг

26,7 мг (33%) 80 мг (100%)

аліцин
алліна
вітамін С
цинк

Вміст вітамінів, мінералів та інших активних  
інгредієнтів в рекомендованій добовій дозі

3,4 мг (34%) 10,2 мг (102%)

без додавання цукру

для вагітних жінок
та жінок в період 
грудного вигодовування
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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

Наповнювач: гліцерин; вода; малиновий сік з 
концентрованого малинового соку – 15,5%; ви- 
ноградний сік з концентрованого виноград- 
ного соку – 13,6%; сік чорної смородини з 
концентрованого соку чорної смородини – 
9,1%; екстракт сухого часнику (Allium sativum 
L.); вітамін С (L-аскорбінова кислота); загусни- 
ки: камедь акації, ксантанова камедь; регуля- 
тор кислотності: лимонна кислота; консер- 
вант: бензоат натрію; натуральний мали- 
новий ароматизатор; цинк (цитрат цинку).
Містить природні цукри.
Препарат є джерелом біологічно активних 
речовин, отриманих із сухого екстракту часни- 
ку, який має антиоксидантні властивості. Він 
також містить соки малини і чорної смороди- 
ни, а також вітамін С і цинк для підтримки 
правильного функціонування імунної системи.
Екстракт сухого часнику, який використову- 
ється в продукті Prenalen, стандартизований 
за вмістом активних інгредієнтів.

Наповнювач:

Чистий об’єм: 115 мл

Рекомендується прийом 1 порції 10 мл препа- 
рату тричі на день. Не перевищувати реко- 
мендованої добової дози. Дієтичні добавки не 
використовувати як замінники повноцінного 
харчування.

Спосіб використання:

Зберігати в сухому недоступному для дітей місці 
при температурі нижче 25°С. Захищати від світла.
Після відкриття слід зберігати в холодильнику 
максимально 30 днів. Продукт містить інгре- 
дієнти натурального походження, тому може  
змінитися барва та з’явитися осад, це не впли- 
ває на якість продукту. 

Умови зберігання:
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Запрошуємо відвідати
допологову школу

Prenalen

під патронатом
Польського Товариства

Акушерів
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Більше інформації ви знайдете тут: www.szkolarodzeniaprenalen.pl

Нам довіряють понад 90 000 матерів.


