Citiţi cu atenţie aceste instrucțiuni înainte de a începe să consumaţi acest aliment
Este recomandat în completarea unui regim alimentar echilibrat în deficitul nutriţional asociat cu
administrarea medicamentelor în boala Parkinson.
PARKOVIT
PARKOVIT este un aliment destinat unor scopuri medicale speciale (regim alimentar echilibrat). Este
folosit pentru a sprijini tratamentul deficitului nutriţional indus de medicamente la pacienții cu boala
Parkinson. PARKOVIT conţine acid folic, vitaminele B12 şi D3. La pacienții cu boala Parkinson, nevoia
pentru aceste substanțe nutritive este crescută și poate fi asigurată prin administrarea PARKOVIT.
Boala Parkinson este o afecţiune cu evoluţie lent progresivă a sistemului nervos central, care începe
de obicei la vârste mai înaintate. Deoarece boala Parkinson nu poate fi vindecată, se administrează
un tratament special pentru a încetini progresia bolii.
Studiile științifice au arătat că terapia pe termen lung cu medicamente în boala Parkinson (de
exemplu, levodopa) are un impact asupra echilibrului de vitamine. La acești pacienți apar mai
frecvent deficiențe de vitamine. O deficiență este, în principal, în ceea ce privește acidul folic,
vitaminele B12 şi D3. Se recomandă completarea acestor substanțe nutritive.
Compoziția alimentului PARKOVIT este special concepută pentru a asigura pacienților cu boala
Parkinson furnizarea vitaminelor menționate.
Recomandare: luați 1 comprimat pe zi (de preferat în timpul mesei), cu mult lichid.
Atenționări speciale: PARKOVIT este un produs ce conţine componente alimentare funcţionale
pentru managementul dietetic al deficienţelor nutriţionale asociate cu administrarea
medicamentelor la pacienții cu boala Parkinson. Utilizați Parkovit numai sub supraveghere medicală.
Păstrare: A se păstra la temperatura camerei, protejat de lumina directă a soarelui. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor.
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PARKOVIT
Tabel nutrițional

per comprimat

per 100g

Acid folic

1000 µg

0,57 g

Vitamina B12

5 µg

0,003 g

Vitamina D3

20 µg (800 UI)

0,011 g (455 000 UI)

Valoarea energetică, kJ

1,1 kJ

620 kJ

Valoarea energetică, kcal

0,3 Kcal

151 kcal

Grăsimi

0,01 g

6,2 g

Glucide

0,02 g

11,5 g

Proteine

0,00 g

0,0 g

Ingrediente: agent de încărcare (carbonat de calciu, hidroxipropilmetilceluloză și celuloză), amidon
de porumb, grăsimi vegetale (saturate), substanţă suport (manitol), antioxidanți (monogliceride și
digliceride ale acizilor grași, săruri de magneziu ale acizilor grași), agent de încărcare: polidextroză,
acid pteroilmonoglutamic (acid folic), aromă, colecalciferol (vitamina D3), ciancobalamină (vitamina
B12), trigliceride cu lanţ mediu, coloranți (dioxid de titan, fer, riboflavină).

Pentru întrebări cu privire la produs puteţi contacta:
DESITIN PHARMA SRL Str. Sevastopol 13-17, Ap. 102, 010 991 Bucureşti, România. Tel: +40 21 252 34
81, Fax: +40 21 318 29 09, e-mail: office@desitin.ro, sau pe site www.desitin.ro

