
ULOTKA INFORMACYJNA DLA KONSUMENTA 
 
 
 
Prewenit® Spray 
Suplement diety 
 
Płyn  doustny w sprayu 
 
Co to jest suplement diety Prewenit® Spray? 
Prewenit® Spray to suplement diety, który zawiera w swoim składzie witaminę B12 dla 
uzupełnienia codziennej diety.  Zawartość witaminy B12 w 1 porcji (0,2 ml) wynosi 200 µg. 
Witamina B12:  
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz w utrzymaniu 
prawidłowych funkcji psychologicznych, 
- przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, 
- pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, 
- odgrywa rolę w procesie podziału komórek, 
- przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, 
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 
 
Kiedy należy stosować suplement diety Prewenit® Spray? 
- w zapobieganiu stanom niedoboru witaminy B12 (np. przy stosowaniu diet wegetariańskich, 
w zaburzeniach wchłaniania, przy chorobie wrzodowej, u osób stosujących leki 
przeciwpadaczkowe, przeciw dnie moczanowej czy środki antykoncepcyjne , u osób 
nadużywających alkoholu), 
- w celu poprawy funkcjonowania układu nerwowego i utrzymania prawidłowych funkcji 
psychologicznych, 
- dla poprawy metabolizmu składników odżywczych, 
- dla prawidłowego funkcjonowania układu krwiotwórczego, 
- w celu wzmocnienia odporności. 
 
Składniki suplementu diety Prewenit® Spray 

Składniki  Zawartość w 1 porcji 
(0,2 ml) % RWS* 

Witamina B12 200 µg 8000% 
* % RWS - % realizacji w stosunku do referencyjnej wartości spożycia 
  
Jak stosować suplement diety Prewenit® Spray? 
Zaleca się rozpylić spray wewnątrz ust na policzek lub pod język – 1 naciśnięcie atomizera 
zapewnia precyzyjnie odmierzoną zalecaną dzienną porcję.  
 
Korzystne działanie produktu występuje przy 1 aplikacji (0,2 ml) dziennie. 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może 
być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  
Należy prowadzić zdrowy tryb życia, stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą 
organizmowi wystarczającej ilości składników odżywczych. 
Nie stosować u dzieci oraz u kobiet w ciąży i karmiących piersią. 
 
Wyprodukowano w UE dla: 
BIOFARM® Sp. z o. o., ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, Polska 


