
Zanim rozpoczniesz program posiłków ProLon®

Więcej informacji na temat programu ProLon® znajdzieszna www.massmedica.com

Informacje Ogólne
ProLon® to pięciodniowy program dietetyczny opracowany naukowo i 
przetestowany klinicznie w Instytucie Długowieczności i Szkole Medycznej  
Uniwersytetu Południowej Kalifornii, jednego z czołowych centrów badań nad 
starzeniem się i długowiecznością.

Program posiłków ProLon® składa się ze specjalnie opracowanych, opartych na 
roślinach zupach, batonach, napojach, przekąskach, herbatach i suplementach - 
zaprojektowanych tak, aby maksymalizować efekty ochronne wprowadzenia 
ograniczenia kalorycznego przy jednoczesnym zapewnieniu odżywczych mikro-
elementów (witaminy, minerały i niezbędne składniki diety) i zminimalizowaniu 
uczucia głodu i kłopotliwości poszczenia. Program należy stosować przez 5   
kolejnych dni.

Co to jest Karton z Posiłkami ProLon®?
Pudełko zawiera wszystko to, co należy spożyć w ciągu 5 dni programu żywie-
nia. W KARCIE DIETETYCZNEJ znajdują się wszystkie informacje dotyczące 
spożywania jedzenia i napojów. W trakcie 5-dniowego programu ProLon® nie 
można dodawać innych produktów żywnościowych lub napojów, z wyjątkiem 
wody, którą należy spożywać w ilości 1,5–2 litrów dziennie. Odradza się spoży-
wanie kawy lub innych napojów zawierających kofeinę.

• 5 pudełek dziennie: Dzień 1, Dzień 2, Dzień 3, Dzień 4 i Dzień 5
• 1 butelka 950 ml do mieszania napojów
• Instrukcja dla użytkownika

ProLon® NIE POWINIEN być stosowany przez osoby
należące do następujących grup:

Dzieci poniżej 18 roku życia;

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią;

Osoby uczulone na orzechy, soję, pomidory, grzyby, nikiel lub inne 
składniki ProLon®. Należy zapoznać się z informacjami żywieniowymi na 
stronie www.massmedica.com;
Ludzie z BMI wynoszącym mniej niż 18,5;

Osoby cierpiące na zdiagnozowane choroby, bez zgody lekarza;

Osoby wyjątkowo osłabione na skutek chorób lub kuracji farmakologicznych;

Pacjenci po terapii farmakologicznej niezgodnej z dietą o niskiej kalorycz-
ności;

Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 lub typu 2, choroby układu krążenia, 
choroby autoimmunologiczne, neurologiczne, onkologiczne, bez zgody 
lekarza specjalisty;

Osoby z zaburzeniami metabolicznymi, w szczególności dotyczącymi procesu 
glukoneogenezy;

Pacjenci z historią chorób serca, w szczególności niewyrównaną zastoinową 
niewydolnością serca NYHA li lub większą lub lVEF wynoszącą mniej niż 40%, 
bez uprzedniego wykonania badań;

Pacjenci z historią omdleń podczas ograniczenia przyjmowanych kalorii lub 
chorób współistniejących, przy których ograniczenie przyjmowanych kalorii 
może być niebezpieczne;

Pacjenci o specjalnych potrzebach dietetycznych, niekompatybilnych z 
programem posiłków ProLon®
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Zanim rozpoczniesz program posiłków ProLon®
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Dystrybucja w Polsce:
Massmedica S.A.

ul. Branickiego 17,
02-972 Warszawa, Polska

Import
L-Nutra Italia S.r.l,

Via XX Settembre 12/2E
16121 Genova, Italia
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Program Posiłków ProLon®

Program żywienia ProLon® jest wyjątkowo prosty! Wystarczy stosować się do 
zaleceń zawartych w tabeli. Pudełko ProLon® zawiera 5 małych opakowań, po 
jednym na każdy DZIEŃ z ProLon®. Każde opakowanie zawiera wszystko to, co 
należy spożyć w danym dniu. Pomimo tego, że dostarczyliśmy schemat obrazu-
jący, w jaki sposób dzielić posiłki w trakcie dnia (śniadanie, obiad, podwieczorek, 
kolacja) można zmieniać kolejność poszczególnych komponentów. Nie można 
natomiast spożywać danych produktów w innych dniach.  

Po ukończeniu 5-dniowego programu posiłków, należy zastosować dietę przejścio-
wą (zob. wskazówki dotyczące Diety Przejściowej poniżej). Począwszy od dnia 7 
można wrócić do zwykłego odżywiania.

Wskazówki dotyczace przechowywania.
Mieszanka do zupy pomidorowej, mieszanka do zupy jarzynowa,
mieszanka do zupy grzybowa
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
PRZYGOTOWANIE: Dodaj zawartość opakowania (33 g) do 250 ml zimnej 
wody. Wymieszaj. Możesz dodać więcej wody w zależności od upodobań.
KUCHENKA: Podgrzewaj powoli w rondlu na średnim ogniu. Doprowadź do 
wrzenia i zdejmij z ognia.
KUCHENKA MIKROFALOWA: Nastaw kuchenkę na dużą moc na 2 minuty. 
Odczekaj 1 minutę. Porządnie wymieszaj i wstaw do kuchenki na kolejną minutę. 
Przed podaniem zamieszaj.

Mieszanka do zupy minestrone, mieszanka do zupy quinoa
PRZYGOTOWANIE: Otwórz opakowanie i przesyp jego zawartość do garnka. 
Dodaj 300 ml zimnej wody, zamieszaj i doprowadź do wrzenia. Zmniejsz 
temperaturę i gotuj na wolnym ogniu przez 15 minut. Zdejmij z kuchenki i 
odstaw na 1 minutę przed podaniem.
Ponieważ tych dwóch zup NIE MOŻNA PRZYGOTOWAĆ W KUCHENCE 
MIKROFALOWEJ, zaleca się, by spożyć je w domu lub wtedy, gdy ma się dostęp 
do kuchenki.

Można również spożywać zupy w temperaturze pokojowej, przygotowane 
poprzedniego wieczoru.

Batony L-Bar i Przekąski (batony orzechowe, batony czekoladowe, krakersy, 
oliwki)
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
PRZYGOTOWANIE: Gotowe do spożycia.

Kapsułki z olejem z Alg (Suplement diety bogaty w kwasy DHA)
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
PRZYGOTOWANIE: Przyjmuj z 250 ml wody i posiłkiem.

Kapsułki NR-3 (Suplement z multiwitaminami i minerałami)
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
PRZYGOTOWANIE: Przyjmuj 2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

L-Drink
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
UWAGA: Nie należy spożywać napoju z małej butelki, przed 
rozcieńczeniem roztworu - patrz poniżej.
Przygotowanie: Ilość napoju oparta jest na Twojej wadze, prosimy więc o 
dokładne stosowanie się do poniższej instrukcji.

KROK 1 - W 2 dniu - otwórz małą butelkę z napisem „L-Drink Mix". W oparciu 
o podziałkę umieszczoną na boku etykiety przelej koncentrat do bidonu
(950 ml), dostarczonego w kartonie ProLon®, tak by ilość płynu pozostała w 
małej butelce odpowiadała Twojej wadze. Np. jeżeli ważysz 70 kg (160 lbs), 
przelej do bidonu tylko tę część koncentratu, która znajduje się powyżej 
oznaczenia 70 kg (160 lbs). Resztę płynu wyrzuć.
KROK 2 - Dopełnij dużą butelkę zimną wodą i potrząśnij nią, by wymieszać 
napój.
Można zmienić smak napoju, dodając do niego herbatę z hibiskusa lub którąś z 
pozostałych herbat, znajdujących się w pudełku na dany dzień. W tym celu 
należy zaparzyć herbatę w filiżance lub kubku, ostudzić i dodać do napoju.
KROK 3 — Wypij całą zawartość dużej butelki w ciągu dnia.
UWAGA: W ciągu dnia możesz wypić dowolną ilość wody i herbaty ziołowej.

Herbaty
W celu przygotowania którejś z herbat do picia (lub jako wzbogacenie smaku 
napojów l-Drink) należy włożyć po jednej torebce herbaty do filiżanki lub kubka, 
zalać wrzątkiem i zaparzać przez 5-7 minut.

Dieta Przejściowa (nieuwzględnione)
Po zakończeniu 5-dniowego programu ProLon® – Dieta Mima DiguinoTM przez 
kolejne 12 godzin należy unikać obfitych i ciężkostrawnych posiłków. Do normal-
nego sposobu żywienia należy powracać stopniowo, rozpoczynając od jedzenia 
w płynie oraz innych, miękkich posiłków, takich jak zupy i kremy lub smoothie z 
owoców i warzyw. Następnie można powrócić do lekkich dań, takich jak ryż, 
makaron i niewielkie ilości miksowanych lub całych warzyw strączkowych, 
tłustych lub białych ryb bez ciężkostrawnych dodatków. Należy jeść przystawki z 
sezonowych warzyw, gotowanych lub surowych. Do normalnego żywienia 
można całkowicie powrócić siódmego dnia. Zalecamy rozmowę z dietetykiem 
lub lekarzem odnośnie diety dostosowanej do Twoich wymogów.

Powrót do zwykłej diety
Korzystając z diety ProLon® powienieneś unikać nadmiernego objadania się po 
jej zakończeniu i stopniowo wrócić do zwykłej diety. Skonsultuj się ze swoim 
lekarzem lub dietetykiem, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące     
powrotu do zwykłej diety.

Skutki Uboczne
Program posiłków ProLon® dostarcza posiłki o ograniczonej kaloryczności 
(około 1100 kcal (4605 kJ) w Dniu 1 i 750 kcal (3140 kJ) w Dniach 2-5) przez okres 
5 dni.
Badania kliniczne wykazały, że istnieje potencjalne zagrożenie i niedogodności 
związane z dietami o obniżonej kaloryczności i niskiej zawartości białka, jaką jest 
ProLon® . Należą do nich niepokój, depresja, zawroty głowy, senność, zmęczenie, 
bóle głowy, głód, drażliwość, bóle mięśniowe, nudności i bóle kręgosłupa. 
Użytkownicy przywyczajeni do dużej ilości kofeiny doświadczają bólu głowy, 
związanego z wycofaniem jej z diety. Do potencjalnych skutków ubocznych 
należą również zatwardzenie, omdlenia, niskie ciśnienie krwi oraz niski poziom 
cukru we krwi. Chociaż wymienione skutki uboczne występują rzadko, 
powinieneś o nich wiedzieć.

Środki ostrożności
U niektórych ludzi ProLon® może powodować zawroty głowy, uczucie nudności 
lub senności, tak więc w okresie stosowania diety powinieneś zwrócić uwagę na 
swoje samopoczucie zanim podejmiesz czynności niebezpieczne lub wymaga-
jące Twojej niepodzielnej uwagi, takie jak prowadzenie pojazdu lub obsługiwa- 
nie ciężkiego sprzętu.
Podczas trwania 5-dniowego programu zalecamy całkowicie powstrzymać się od 
następujących czynności, które mogą wywołać poważne skutki uboczne:
- Spożywanie alkoholu
- Aktywność wysiłkowa, łącznie z ćwiczeniami
- Wystawianie się na działanie wysokich temperatur, np. wizyta w saunie, spa,  
   jacuzzi
- Przebywanie w niskiej temperaturze i pływanie
- Nie zaleca się przyjmowania napojów kofeinowych; w razie konieczności  
  dopuszczalne jest spożycie 1 filiżanki kawy lub herbaty dziennie, bez słodzików   
  i innych dodatków. Napoje gazowane są niedozwolone.

Picie odpowiedniej ilości wody zapobiega odwodnieniu i pomaga łagodzić 
niektóre z ww. objawów.

OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt nie ma na celu diagnozowania ani leczenia 
chorób.

Zmiana diety może również spowodować nieprawidłową pracę serca i może 
pogorszyć występujące wcześniej niedobory aminokwasów/białka. Przedłuża-
jące się okresy diety niskokalorycznej mogą być szczególnie niebezpieczne dla 
osób niedożywionych, np. w zaawansowanych stadiach niektórych rodzajów 
raka lub wykazujących ponadnormatywne niedobory masy ciała, łącznie z 
anoreksją i kacheksją oraz osób po długich okresach niedoboru białka.

Pacjenci cierpiący na poważne lub śmiertelne choroby, takie jak cukrzyca, 
choroby serca, rak, czy zaburzenia metabolizmu NIE POWINNI stosować diety 
ProLon® bez konsultacji z lekarzem właściwej specjalizacji. Patrz środki 
ostrożności i ostrzeżenia zamieszczone poniżej. W razie wystąpienia    
znacznego dyskomfortu i skutków ubocznych użytkownik powinien             
natychmiast   skonsultować się z lekarzem i udać po pomoc medyczną.


