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Doppelherz aktiv A-Z Dla Niego tabl. 30tab
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz Aktiv A-Z Dla Niego, tabletki, 30 szt.

Opis
Doppelherz Aktiv A-Z Dla Niego - suplement diety, zawierający w swoim składzie witaminy i minerały dostosowane do potrzeb
mężczyzny. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
węglan wapnia, tlenek magnezu, ekstrakt suchy z pestek dyni, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt suchy z pestek granatu , octan DL-alfa-
tokoferylu, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: celuloza sproszkowana, tłuszcz palmowy
całkowicie uwodorniony, substancje wypełniające: guma arabska i hydroksypropyloceluloza, amid kwasu nikotynowego, koenzym Q10,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, fumaran żelaza (II), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych i talk, tlenek cynku, barwnik: dwutlenek tytanu, D-pantotenian wapnia, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe,
octan retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, cyjanokobalamina, siarczan manganu, ryboflawina, cholekalcyferol,
siarczan miedzi (II), fitomenadion, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, chlorek chromu (III), selenian (IV) sodu, D-biotyna,
molibdenian (VI) sodu.

Składniki 1 tabletka/% RWS*
wapń 200 mg/25%
magnez 150 mg/40%
ekstrakt suchy z pestek dyni 150 mg/---
witamina C 120 mg/150%
ekstrakt suchy z pestek granatu
standaryzowany na 40% kwasu elagowego, w tym zawartość kwasu elagowego 50 mg/ 20 mg
niacyna 20,8 mg/130%
koenzym Q10 20 mg/---
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 witamina E 16 mg/133%
cynk 7,5 mg/75%
kwas pantotenowy 6 mg/100%
żelazo 3,75 mg/27%
witamina B6 2,8 mg/200%
tiamina 2,2 mg/200%
ryboflawina 2,1 mg/150%
mangan 1 mg/50%
miedź 500 µg/50%
witamina A 400 µg/50%
kwas foliowy 200 µg/100%
jod 100 µg/67%
biotyna 75 µg/150%
selen 40 µg/73%
witamina K 30 µg/40%
molibden 25 µg/50%
chrom 20 µg/50%
witamina D 5 µg/100%
witamina B12 3 µg /120%
*% RWS - Referencyjna Wartośc Spożycia.

Preparat może być stosowany przez osoby z cukrzycą lub nietolerujące laktozy.

Masa netto
52,8 g

Właściwości składników
Ekstrakt z pestek dyni wspomaga prawidłowe funkcjonowanie prostaty i dróg moczowych.

Magnez wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i zmniejsza uczucie zmęczenia.

Witaminy z grupy B wspomagają prawidłowe utrzymanie metabolizmu energetycznego.

Cynk wspomaga utrzymać prawidłowy poziom testosteronu we krwi oraz prawidłową płodność i funkcje rozrodcze.

Selen wspiera prawidłowy przebieg procesu powstawania plemników.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie, podczas posiłku, popijając odpowiednią ilością wody.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie zaleca się łączenia z antybiotykami ani innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.
Nie należy stosować przez osoby z zaburzeniami wchłaniania żelaza lub u których występuje hemochromatoza.
Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić od światła i wilgoci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
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 opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
QUEISSER
Schleswiger Str. 74
Flensburg

 

Galeria
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