Prenalen Immuno Formuła
Prenalen Immuno Formuła
Suplement diety
Kapsułki
Specjalnie opracowana Immuno Formuła dla kobiet w ciąży i karmiących
piersią.
Dzień dobry Mamo. Troszczysz się o swoje nienarodzone maleństwo, tak
dobrze jak tylko potrafisz. Z myślą o wyjątkowych wymaganiach kobiet w czasie
tych szczególnych dziewięciu miesięcy oraz w okresie karmienia piersią
stworzyliśmy Prenalen Immuno Formuła. Prenalen Immuno Formuła wspiera
24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 12 miesięcy i 365 dni w roku.
Imbir lekarski – przyczynia się do wyzwolenia naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, wspomagając
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Ponadto przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania
przewodu pokarmowego w tym żołądka na wczesnym etapie ciąży.
Witamina C – przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, zwiększa przyswajanie żelaza. Dodatkowo
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Zawarta w Prenalen Immuno witamina C pochodzi również z ekstraktu z aceroli.
Czarny bez – przynosi ulgę przy podrażnieniach górnych dróg oddechowych, wspiera układ odpornościowy. Zawarty
w produkcie ekstrakt z czarnego bzu jest standaryzowany na zawartość polifenoli.
Cynk – wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Ponadto pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

Skład:
Składniki: kwas L-askorbinowy; ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego (Zingiber officinale) DER 4:1; żelatyna; ekstrakt
z owocu aceroli (Malpighia glabra) DER 40:1 standaryzowany na zawartość witaminy C; ekstrakt z owocu maliny właściwej
(Rubus idaeus) DER 4:1; ekstrakt z owocu czarnego bzu (Sambucus nigra) DER 25:1 standaryzowany na zawartość
polifenoli; cytrynian cynku; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu;
barwnik: dwutlenek tytanu.
Zawartość witamin, składników mineralnych i innych składników aktywnych w zalecanej dziennej porcji – 1 kapsułka
(% dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia - dla osób dorosłych):
Ekstrakt z owocu aceroli, w tym

71,45 mg

z ekstraktu z owocu aceroli

50 mg

z kwasu L-askorbinowego

100 mg

Witamina C

Cynk

150 mg (187,5%)

10 mg (100%)
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Ekstrakt w kłącza imbiru lekarskiego

110 mg

Ekstrakt z owocu maliny właściwej

50 mg

Ekstrakt z owocu czarnego bzu, w tym

50 mg

·

5 mg

polifenole

Sposób użycia:
Zaleca się spożywać 1 kapsułkę dziennie.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Opakowanie:
Masa netto: 15 g (30 kapsułek)
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