
Nøglefakta

• Klinisk dokumenteret
• Dobbelt beskyttelse imod Phe
• Op til 80 % normal diæt
• LNAA + vitaminer og mineraler
• For børn og voksne
• Intet sukkerindhold
• Ingen allergener
• Ingen rapporterede bivirkninger

Tag kontrol 
over PKU med 
NeoPhe tabletter
Prekulabs seneste og mest avancerede 
produkt, NeoPhe LNAA-tabletter giver 
dobbelt beskyttelse mod Phe. NeoPhe 
blokererfor Phe-penetrering både til 
hjernen og til blodet. 
Den første originale, klinisk dokumente-
rede formulering for dobbelt beskyttelse.

PKU-patienter der bruger NeoPhe, kan 
få op til 80 % af deres proteinindtag fra 
en normal diæt, hvilket giver dem mere 
kontrol i deres daglige liv. 

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

•    Tabletterne er lugt- og smagsneutrale og lette at 
sluge. De er formuleret med en avanceret coating-
teknologi, der giver en langsom opløsning, så der 
undgås en høj syrekoncentration i maven, hvilket 
hjælper med til at bevare Phe-niveauerne mere 
stabile. 

•   NeoPhe tabletter egner sig ikke, mens du planlæg-
ger en graviditet, eller når du er gravid.
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Kliniske forsøg
Kliniske forsøg udført i en række lande, herunder 
Danmark, USA, Rusland og Tyrkiet, bekræfter:
•  Reduktion af Phenylalanin i blodet
•  Reduktion af Phenylalanin i hjernen
•  Forhøjede blodkoncentrationer af Lysin, Tyrosin og 

Tryptofan, som er forløbere for hhv. Dopamin og 
Serotonin

•  Reduceret risiko for depression
•  Liberalisering af diæt

Gå til Prekulab.com/specialister for at downloade 
undersøgelser.

Alder 
Patientalders kompatibilitet bør fastlægges af en 
læge.

Dosering
Skal anvendes under lægelig overvågning. NeoPhe 
skal suppleres med en moderat PKU-diæt med 
vitaminer og mineraler i overensstemmelse med 
individuelle behov. En normal dosis er en tablet per kilo 
kropsvægt per dag, suppleret med et måltid eller som 
ordineret af en læge. Dosering afhænger af patientens 
alder, kropsvægt, sundhedstilstand og individuel 
phenylalanin-tolerance. NeoPhe tabletter kan også 
kombineres med NeoPhe pulver, Avonil tabletter eller 
-pulver eller andre aminosyreformuleringer. Egner sig 
ikke som eneste ernæringskilde.

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

Ernæringsoplysninger   pr. 100g
Energi:   1383 kJ / 331 kcal
Fedt (mættet):   1,0 g
Kulhydrat:   15,0 g
Sukker:   0 g
Kostfibre:   11 g
Aminosyrer:   73 g
Proteinækvivalent:   60 g
Salt:   0,02 g

Sammensætning

Aminosyrer: L-Tyrosin, L-Tryptofan, L-Methionin, 
L-Threonin, L-Isoleucin, L-Valin 
L-Leucin, L-Listidin, L-Lysin, L-Arginin

Vitaminer:  Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin,

                            Folinsyre

Mineraler:  Calcium, Fosfor, Klorid

                                             Med forbehold for opdateringer
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Disse oplysninger er til brug for patienter og specialister, men er ikke en erstatning for en medicinsk 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. 

NeoPhe tabletter kan kun anvendes til dokumenteret PKU og HPA. 
 
Patenter: USA 8.252.596, 9.820.956, EP: 1.660.067, 1.920.769, CN: 1.856.300, HK: 1.098.060.


