
Nøglefakta

•    Alle essentielle AA- og alle ikke-
essentielle AA, undtagen Phe, plus 
mange vitaminer og mineraler

• For børn og voksne
• Intet sukkerindhold
• Ingen allergener
• Ingen rapporterede bivirkninger

Tag kontrol 
over PKU med 
Avonil tabletter
Prekulabs banebrydende lugt - og 
smagsneutrale  Avonil AA-tabletter 
giver de aminosyrer,vitaminer og 
mineraler, en PKU-patient har behov 
for hver dag, mens denne følger en  
kontrolleret diæt.

•    Avonil egner sig til alle typer Phenylketonuri (PKU) 
og Hyperphenylalaninemia (HPA).

•   Tabletterne er lugt- og smagsneutrale og lette at 
sluge. Tabletterne erformuleret med en avanceret 
coatingteknologi, der giver en langsom opløsning, 
så der undgås en høj syrekoncentration i maven, 
hvilket hjælper med til at bevare Phe-niveauet mere 
stabilt. 

•   Avonil tabletter egner sig til også PKU-patienter 
under graviditet.
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Veldokumenteret
Avonils banebrydende AA-formulering i tabletform 
har vist dokumenteret effekt gennem årtier. Avonil 
tabletter har været genstand for vedvarende 
optimeringer gennem årene. 
 
Gå til Prekulab.com for flere oplysninger 

Dosering og administration
Avonil tabletter skal suppleres med en lavproteindiæt 
under lægelig overvågning. Den anbefalede dosering 
af tabletter afhænger af patientens alder, kropsvægt, 
fysiske aktivitet, sundhedstilstand samt evnen til at 
metabolisere naturligt protein. 

Tabletterne bør opdeles i tre eller flere doser og 
indtages i løbet af dagen sammen med måltider. 
Egner sig ikke som eneste ernæringskilde.  
 
Avonil-tabletter kan kombineres med Avonil pulver 
eller en anden aminosyreformulering. De kan også 
kombineres med et LNAA aminosyreprodukt, såsom 
PreKUnil eller NeoPhe.

Opbevaring
Opbevares på et køligt og tørt sted, væk fra direkte 
sollys. Når de ikke er i brug, skal beholderen lukkes, og 
forblive lukket. Anvend kun fra den originale beholder. 
Udløbsdatoen henviser til en uåbnet og korrekt 
opbevaret beholder.

Ernæringsoplysninger  pr. 100 g
Energi:  1319 kJ/314 kcal
Fedt (mættet):  0-1 g
Kulhydrat:  16,5 g
Sukker:  0 g
Kostfibre:  12,5 g
Aminosyrer:  68 g
Proteinækvivalent:  55,8 g
Salt:  0,04 g

Sammensætning

Aminosyrer: L-Glutamin, L-Tyrosin, L-Leucin, 
L-Asparaginsyre, L-Prolin, L-Lysin, 

 L-Valin, L-Isoleucin, L-Serin, L-Threonin, 
L-Alanin, L-Arginin, L-Methionin, L-Histidin,  
L-Glycin, L-Cystein, L-Tryptofan

Vitaminer:  Vitamin A, Thiamin B1, Riboflavin B2,Vita-
min B6, Vitamin B12, Folinsyre, Nicotinsyre, 
Pantothensyre, Biotin, Vitamin C, 
Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K

Mineraler:  Calcium, Fosfor, Magnesium,Jern, Zink, 
Kobber, Jod, Mangan, Chrom, Selen, 
Molybden, Kalium, Klorid

Med forbehold for opdateringer

Prekulab Ltd.
Revvej 41 
DK-4220 Korsør
Danmark

E-mail:       prekulab@prekulab.com
Websted:   Prekulab.com

Disse oplysninger er til brug for patienter og specialister, men er ikke en erstatning for en konsultation hos en læge, en diætist eller en 
specialist. Før du foretager ændringer i håndteringen af din diæt, bør du altid konsultere en kvalificeret sundhedsfaglig person. 

Avonil tabletter kan kun anvendes til dokumenteret PKU og HPA.


