
O KROK NAPŘED

AMINO ACIDS MIXTURE
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Určené pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii a hyperfenylalaninémii. Potravina pro zvláštní lékařské účely. 

INDIKACE: Určené pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii a hyperfenylalaninémii od 10 let. 
Příchuť červeného ovoce. Směs bez fenylalaninu, obsahující esenciální a neesenciální aminoky-
seliny, sacharidy, vitamíny, minerály a stopové prvky. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Přípravek musí být předepsán a používán pod lékařským dohledem a je 
vhodný pro osoby od 10 let. Není vhodný jako jediný zdroj výživy. Není vhodný pro parenterální 
použití. Výrobek není určen zdravým dětem a dospělým. 

DÁVKOVÁNÍ A NÁVOD K POUŽITÍ: Denní dávku přípravku musí stanovit lékař na základě věku, těles-
né hmotnosti a individuální snášenlivosti fenylalaninu. Standardní ředění je 16,6 g ve 100–150 ml
vody, 12 g PE. 1 odměrka = 8,3 g prášku. Vodu nalijte do velké a dobře vyčištěné nádoby, přidejte 
předepsanou dávku prášku a dobře protřepejte, dokud nevznikne homogenní směs. Rozdělaný pří-
pravek lze uchovávat několik hodin. Nepoužitý výrobek vyhoďte. Před použitím dobře protřepejte. 

SKLADOVÁNÍ: Skladujte na chladném suchém místě mimo dosah světla a vlhkosti. Datum exspi-
race se vztahuje na neotevřený produkt, správně skladovaný. Po otevření spotřebujte do 30 dnů.

SLOŽENÍ: L-glutamin, L-leucin, L-tyrosin, L-lysin hydrochlorid, kyselina L-asparagová, glycin, 
L-prolin, L-valin, glycerolfosfát vápenatý, L-arginin, L-threonin, L-isoleucin, L-serin, příchuť, 
L-alanin, L-histidin, citrát draselný, citrát hořečnatý, L-methionin, L-tryptofan, citrát sodný, ku-
kuřičný maltodextrin, cholin bitartrát, chlorid sodný, L-cystin, citrát vápenatý, inositol, taurin, 
bysglicinát železnatý, vitamín C (kyselina L-askorbová), L-karnitin L-tartrát, sladidla: acesulfam 
K E950, sukralóza E955; vitamín E (DL-alfa tokoferol acetát), chlorid zinečnatý, niacin, glukonát 
manganatý, vitamín D (cholekalciferol), glukonát měďnatý, kyselina pantothenová (D-pantothe-
nát vápenatý), vitamín A (retynil acetát), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín K (fylochi-
non), vitamín B1 (thiamin hydrochlorid), vitamín B2 (ribofl avin), molybdenan sodný, kyselina 
listová (kyselina pteroylmonoglutamová), pikolinát chromitý, jodid draselný, seleničitan sodný, 
biotin, vitamín B12 (kyanokobalamin).
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Vitamíny
Vitamín A
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Vitamín K
Vitamín B1 (Thiamin / Thiamín)
Vitamín B2 (Riboflavin / Riboflavín)
Niacin / Niacín
Kyselina pantothenová /
Kyselina pantoténová
Vitamín B6
Biotin / Biotín
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Kyselina listová
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Inositol / Inozitol
Minerální látky / Minerálne látky
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Vápník / Vápnik
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Chlorid
Hořčík / Horčík
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Nutriční informace / Nutričné informácie na 100 g

CZ - SLOŽENÍ: L-glutamin, L-leucin, L-tyrosin, L-lysin 
hydrochlorid, kyselina L-asparagová, glycin, L-prolin, 
L-valin, glycerolfosfát vápenatý, L-arginin, L-threonin, 
L-isoleucin, L-serin, příchuť, L-alanin, L-histidin, citrát 
draselný, citrát hořečnatý, L-methionin, L-tryptofan, citrát 
sodný, kukuřičný maltodextrin, cholin bitartrát, chlorid 
sodný, L-cystin, citrát vápenatý, inositol, taurin, bysglicinát 
železnatý, vitamín C (kyselina L-askorbová), L-karnitin 
L-tartrát, sladidla: acesulfam K E950, sukralóza E955; 
vitamín E (DL-alfa tokoferol acetát), chlorid zinečnatý, 
niacin, glukonát manganatý, vitamín D (cholekalciferol), 
glukonát měďnatý, kyselina pantothenová (D-pantothenát 
vápenatý), vitamín A (retynil acetát), vitamín B6 (pyridoxin 
hydrochlorid), vitamín K (fylochinon), vitamín B1 (thiamin 
hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavin), molybdenan sodný, 
kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), pikolinát 
chromitý, jodid draselný, seleničitan sodný, biotin, vitamín 
B12 (kyanokobalamin).

Šarže / Šarža:
Minimální trvanlivost do /
Minimálna trvanlivosť do:

Obsah: 500 g

Potraviny na osobitné lekárske účely 
so sladidlami
INDIKÁCIA: Určené pre riadenú diétnu 
výživu pri fenylketonúrii a 
hyperfenylalaninémii od 10 rokov. Príchuť 
červeného ovocia. Zmes bez fenylalanínu, 
obsahujúca esenciálne a neesenciálne 
aminokyseliny, sacharidy, vitamíny, 
minerály a stopové prvky.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA: Prípravok 
musí byť predpísaný a používaný pod 
lekárskym dohľadom a je vhodný pre 
osoby od 10 rokov. Nie je vhodný ako 
jediný zdroj výživy. Nie je vhodný na 
parenterálne použitie. Výrobok nie je 
určený zdravým deťom a dospelým.
DÁVKOVANIE A NÁVOD NA POUŽITIE: 
Dennú dávku prípravku musí stanoviť 
lekár na základe veku, telesnej hmotnosti 
a individuálnej znášanlivosti fenylalanínu. 
Štandardné riedenie je 16,6 g v 100-150 ml 
vody, 12 g PE. 1 odmerka = 8,3 g prášku.
Vodu nalejte do veľkej a dobre vyčistenej 
nádoby, pridajte predpísanú dávku 
prášku a dobre pretrepte, kým nevznikne 
homogénna zmes. Rozriedený prípravok 
možno uchovávať niekoľko hodín. 
Nepoužitý prípravok vyhoďte. Pred 
použitím dobre pretrepte.
SKLADOVANIE: Skladujte na chladnom 
suchom mieste mimo dosah svetla a 
vlhkosti. Dátum exspirácie sa vzťahuje na 
neotvorený produkt, správne skladovaný. 
Po otvorení spotrebujte do 30 dní.

Vyrobeno v EU pro / Vyrobené v EU pre: 
IEM Allergy s.r.o., Padovská 696, 109 00, Praha 10
Email: info@iemallergy.com - www.iemallergy.com

SK - ZLOŽENIE: L-glutamín, L-leucín, L-tyrozín, L-lyzín 
hydrochlorid, kyselina L-asparágová, glycín, L-prolín, 
L-valín, glycerolfosfát vápenatý, L-arginín, L-threonín, 
L-izoleucín, L-serín, príchuť, L-alanín, L-histidín, citrát 
draselný, citrát horečnatý, L-metionín, L-tryptofán, citrát 
sodný, kukuričný maltodextrín, cholín bitartrát, chlorid 
sodný, L-cystín, citrát vápenatý, inozitol, taurín, bysglicinát 
železnatý, vitamín C (kyselina L-askorbová), L-karnitín 
L-tartrát, sladidlá: acesulfam K E950, sukralóza E955; 
vitamín E (DL-alfa tokoferol acetát), chlorid zinočnatý, 
niacín, glukonát mangánatý, vitamín D (cholekalciferol), 
glukonát meďnatý, kyselina pantoténová (D-pantothenát 
vápenatý), vitamín A (retynil acetát), vitamín B6 (pyridoxín 
hydrochlorid), vitamín K (fylochinón), vitamín B1 (thiamín 
hydrochlorid), vitamín B2 (riboflavín), molybdénan sodný, 
kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutamová), pikolinát 
chromitý, jodid draselný, seleničitan sodný, biotín, vitamín 
B12 (kyanokobalamín).

Potravina pro zvláštní lékařské účely 
se sladidly
INDIKACE: Určené pro řízenou dietní 
výživu při fenylketonurii a 
hyperfenylalaninémii od 10 let. Příchuť 
červeného ovoce. Směs bez 
fenylalaninu, obsahující esenciální a 
neesenciální aminokyseliny, sacharidy, 
vitamíny, minerály a stopové prvky.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Přípravek 
musí být předepsán a používán pod 
lékařským dohledem a je vhodný pro 
osoby od 10 let. Není vhodný jako jediný 
zdroj výživy. Není vhodný pro 
parenterální použití. Výrobek není určen 
zdravým dětem a dospělým.
DÁVKOVÁNÍ A NÁVOD K POUŽITÍ: Denní 
dávku přípravku musí stanovit lékař na 
základě věku, tělesné hmotnosti a 
individuální snášenlivosti fenylalaninu. 
Standardní ředění je 16,6 g ve 100-150 ml 
vody, 12 g PE. 1 odměrka = 8,3 g prášku.
Vodu nalijte do velké a dobře vyčištěné 
nádoby, přidejte předepsanou dávku 
prášku a dobře protřepejte, dokud 
nevznikne homogenní směs. Rozdělaný 
přípravek lze uchovávat několik hodin. 
Nepoužitý výrobek vyhoďte. Před použití 
dobře protřepejte.
SKLADOVÁNÍ: Skladujte na chladném 
suchém místě mimo dosah světla a 
vlhkosti. Datum exspirace se vztahuje na 
neotevřený produkt, správně 
skladovaný. Po otevření spotřebujte do 
30 dnů.

Potravina pro zvláštní lékařské účely
Potraviny na osobitné lekárske účely
Určené pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii a 

hyperfenylalaninémii od 10 let.
Určené pre riadenú diétnu výživu pri fenylketonúrii 

a hyperfenylalaninémii od 10 rokov.

AntiFen® je ochranná známka společnosti DMF 
PHARMA / AntiFen® je ochranná známka 
spoločnosti DMF PHARMA

8 053840 310107

3 HC
Červené ovoce / 
Červené ovocie
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ANTIFEN 3 HC ČERVENÉ OVOCE
Potravina pro zvláštní lékařské účely

Určené pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii a hyperfenylalaninémii
OD 10 LET

Obsah: 500 g
Potravina pro zvláštní lékařské účely se sladidly


