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Doppelherz aktiv A-Z RETARD tabl. 40tabl.
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 40 tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz aktiv A-Z Retard, tabletki, 40 szt.

Opis
Doppelherz aktiv A-Z Retard - suplement diety zawierający zestaw 23 witamin i minerałów oraz luteiny. Przeznaczony dla osób
dorosłych.

Składniki
wodorofosforan wapnia, laktoza, kwas L-askorbinowy, substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, tlenek magnezu,
emulgatory: skrobia ryżowa, mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych; glukonian cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, estry luteiny,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, substancja przeciwzbrylająca: sole
wapniowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: szelak, chlorowodorek pirydoksyny, fumaran
żelaza (II), substancja przeciwzbrylająca: talk, monoazotan tiaminy, ryboflawina, retinol, olej z oliwek, cyjanoko-balamina, cholekalcyferol,
siarczan miedzi (II), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, kwas pteroilomonoglutaminowy, filochinon, D-biotyna, chlorek chromu (III),
jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, selenian (VI) sodu.

Składniki 1 tabletka/*% RWS*
Luteina 1500 µg/---
Witamina A (retinol) 400 µg/50%
Witamina B1 (tiamina) 3,5 mg/318%
Witamina B2 (ryboflawina) 4 mg/286%
Witamina B3 (niacyna) 18 mg/113%
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 12 mg/200%
Witamina B6 5 mg/357%
Witamina B7 (biotyna) 300 µg/600%
Witamina B9 (kwas foliowy) 450 µg/225%
Witamina B12 2,5 µg/100%
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 Witamina C 150 mg/188%
Witamina D 5 µg/100%
Witamina E 10 mg/83%
Witamina K 20 µg/27%
Wapń 137 mg/17%
Fosfor 105 mg/15%
Magnez 56 mg/15%
Cynk 5 mg/50%
Żelazo 2,1 mg/15%
Miedź 900 µg/90%
Jod 100 µg/67%
Chrom 25 µg/63%
Molibden 20 µg/40%
Selen 10 µg/18%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zawiera laktozę.

Nie zawiera glutenu.

Preparat może być stosowane przez osoby z cukrzycą.

Masa netto
59,3 g

Właściwości składników
Witaminy A, B2 oraz cynk wspomagają wzrok.

Witaminy A, B2, B3, B7, C, cynk, miedź i jod wspierają prawidłowe funkcjonowanie skóry.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 tabletka dziennie po posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie zaleca się łączenia z antybiotykami (stosować w odstępie co najmniej 2-3 h) ani z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.
Stosowanie w ciąży i u dzieci do 12 r.ż należy skonsultować z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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
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
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