Avonil tablet ile
PKU'yu kontrol
altına alın
Prekulab’ın öncü Avonil AA tableti,
kontrollü bir diyet ile takip edilen bir
PKU hastasının günlük olarak ihtiyaç
duyduğu amino asitleri, vitaminleri ve
mineralleri sağlar

Temel unsurlar
• Phe + çoklu vitaminler ve mineraller
dışında tüm temel AA ve tüm temel
olmayan AA

• Çocuklar ve yetişkinler için

• Şeker içermez
• Alerjen içermez
• Bildirilen herhangi bir yan etkisi
yoktur

AA

• Avonil, tüm Fenilketonüri (PKU) ve Hiperfenilalaninemi (HPA) türleri için uygundur.
• Tabletler kokusuzdur, tatsızdır ve yutması kolaydır.
Yavaş salım için geliştirilmiş bir kaplama teknolojisiyle üretilmiştir ve Phe seviyelerini daha stabil tutmaya
yardımcı olmak için midede yüksek konsantrasyonda asit oluşumunu önler.
• Avonil tablet maternal PKU hastaları için uygundur.
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Kanıtlanmış
Avonil'in tablet formundaki öncü AA formülasyonu,
onlarca yıldır kanıtlanmış bir performans sergilemiştir.
Avonil tablet uzun yıllar boyunca sürekli optimizasyona
tabi tutulmuştur.

Tek başına besin kaynağı olarak kullanım için uygun
değildir.
Avonil tablet, Avonil toz veya başka bir amino asit
formülü ile birleştirilebilir. PreKUnil veya NeoPhe gibi
bir Büyük Nötr Amino Asit ürünü ile de birleştirilebilir.

Daha fazla bilgi için Prekulab.com adresine gidin
Dozaj ve uygulama
Avonil tablet, sıkı tıbbi gözetim altında düşük proteinli
bir diyetle desteklenmelidir. Tabletin önerilen dozajı
hastanın yaşına, vücut ağırlığına, fiziksel aktivitesine,
tıbbi durumuna ve doğal proteini metabolize etme
yeteneğine bağlıdır. Tablet, üç veya daha fazla doza
bölünmeli ve dozlar gün içine dağıtılarak yemekle
birlikte alınmalıdır.
Besin bilgileri
Enerji:
Yağ (doymuş):
Karbonhidrat:
Şeker:
Diyet lifi:
Amino Asitler:
Protein eşdeğeri:
Tuz:

- 100 g başına
1319kJ/314kcal
0-1 g
16,5 g
0g
12,5 g
68 g
55,8 g
0,04 g

Bileşim
Amino Asitler: L-Glutamin, L-Tirozin, L-Lösin,
L-Aspartik Asit, L-Prolin, L-Lizin,

Saklama
Doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir
yerde saklayın. Kullanılmadığı zamanlarda yeniden
mühürleyin ve kutuyu kapalı tutun. Orijinal kutusunda
kullanın. Son kullanma tarihi, açılmamış ve doğru
şekilde saklanmış kutular için geçerlidir.

L-Valin, L-İzolösin, L-Serin, L-Treonin,
L-Alanin, L-Arginin, L-Metiyonin, L-Histidin,
L-Glisin, L-Sistein, L-Triptofan
Vitaminler: A Vitamini, Tiamin B1, Riboflavin B2, B6
Vitamini, B12 Vitamini, Folik Asit, Niasin,
Pantotenik Asit, Biotin, C Vitamini, D
Vitamini, E Vitamini, K Vitamini
Mineraller: Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum,
Demir, Çinko, Bakır, İyot, Manganez,
Krom, Selenyum, Molibden,
Potasyum, Klorür
Güncellemelere tabidir

Bu bilgiler hasta ve uzman kullanımı için sağlanmıştır ancak bir doktor, diyetisyen veya uzmanla yapılan tıbbi konsültasyonun
yerini tutmaz. Diyetinizde değişiklik yapmadan önce her zaman nitelikli bir sağlık uzmanına danışmanız gerekir.
Avonil tablet yalnızca kanıtlanmış PKU ve HPA için kullanılabilir.
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