
Temel unsurlar

• Klinik olarak kanıtlanmış

•  Phe'ye karşı çift koruma etkisi

• %80'e kadar normal diyet

• LNAA + vitaminler 

• Çocuklar ve yetişkinler için
• Alerjen içermez

• Bildirilen herhangi bir yan etkisi 

yoktur

NeoPhe toz ile  
PKU'yu kontrol 
altına alın

Prekulab'ın en yeni ve en gelişmiş 
takviyesi olan NeoPhe LNAA toz, 
Phe kana girmesini inhibe ederek ve
beyne girişini engelleyerek Phe'ye karşı 
çift koruma etkisi sağlar. Çift koruma 
için ilk orijinal klinik olarak kanıtlanmış 
toz formül. 

NeoPhe kullanan PKU hastaları, protein 
alımlarının %80'ine kadarını normal 
bir diyetten alabilir ve bu da günlük 
yaşamlarında daha fazla kontrol sahibi 
olmalarını sağlar. 

•  NeoPhe, tüm Fenilketonüri (PKU) ve Hiperfenilalani-

nemi (HPA) türleri için uygundur.
•  Toz limon aromalıdır, su, meyve suyu veya tercih 

edilen başka bir sıvı ile karıştırılarak kullanılır ve 

yemeklerle birlikte alınır. 

•  NeoPhe toz hamilelik planlanırken veya hamileyken 

kullanıma uygun değildir. 
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Klinik araştırmalar 

Danimarka, ABD, Rusya ve Türkiye dâhil olmak üzere 

bir dizi ülkede yürütülen klinik araştırmalar şunları 

doğrulamaktadır:
•  Kandaki Fenilalanin düzeyinin düşürülmesi
•  Beyinde Fenilalanin düzeyinin düşürülmesi
•  Kandaki Lizin ve ayrıca sırasıyla Dopamin ve 

Serotonin için öncüller olan Tirozin ve Triptofan 

konsantrasyonlarında artış
•  Azalan depresyon riski
•  Serbestleştirilen diyet

Çalışmaları indirmek için Prekulab.com/professionals 

adresine gidin.

Yaş 

Hastanın yaş uygunluğu bir hekim tarafından 

belirlenmelidir. 

 

Dozaj ve uygulama

Tıbbi gözetim altında kullanılacaktır. NeoPhe, bireysel 

ihtiyaçlara göre orta düzeyde sınırlı PKU diyeti, 

vitaminler ve minerallerle desteklenmelidir. Normal 

bir doz, bir öğünle veya hekimin belirttiği şekilde 

desteklenen vücut ağırlığının kilogramı başına günde 

0,5 gram amino asittir. Dozaj hastanın yaşına, vücut 

ağırlığına, tıbbi durumuna ve bireysel fenilalanin 

toleransına bağlıdır. NeoPhe toz ayrıca NeoPhe 

tablet, Avonil tablet veya toz veya diğer amino asit 

formülasyonları ile birleştirilebilir.  

Tek başına besin kaynağı olarak kullanım için uygun 

değildir.

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.

Besin bilgileri - 100 g başına

Enerji: 1442kJ/345kcal

Yağ (doymuş): 1 g

Karbonhidrat: 22 g

Şeker: 18 g

Diyet lifi: 4 g

Amino Asitler: 73,5 g

Protein eşdeğeri: 60 g

Tuz: 0,1 g

Bileşim

Amino Asitler: L-Tirozin, L-Triptofan, L-Metiyonin, 

L-Treonin, L-İzolösin, L-Valin,  

L-Lösin, L-Histidin, L-Lizin, 

L-Arginin

Vitaminler:  Biotin, B6 Vitamini, B12 Vitamini,  

Folik Asit

Güncellemelere tabidir
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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.  

 

NeoPhe toz yalnızca kanıtlanmış PKU ve HPA için kullanılabilir. 

 

Patentler: US 8.252.596, 9.820.956, EP: 1.660.067, 1.920.769, CN: 1.856.300, HK: 1.098.060.


