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Doppelherz aktiv Aktiv-Meno tabl. 30tabl.
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 30 tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz aktiv Aktiv-Meno, tabletki, 30 szt.

Opis
Doppelherz Aktiv-Meno - suplement diety, zawierający izoflawony, wapń, witaminę D oraz witaminy z grupy B. Produkt przeznaczony dla
osób dorosłych, a w szczególności dla kobiet z objawami menopauzy.

Składniki
węglan wapnia, koncentrat izoflawonów z soi, skrobia ryżowa, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja
wypełniająca: celuloza sproszkowana, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: sole wapniowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące:
szelak i talk, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, olej z oliwek, cholekalcyferol, monoazotan tiaminy, ryboflawina, barwniki:
tlenki i wodorotlenki żelaza emulgator: polisorbat 80, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), D-biotyna.

Składniki 1 tabletka/% RWS*
Koncentrat sojowy 125 mg
w tym:
izoflawony sojowe 50 mg/---
Wapń 500 mg/63%
Witamina D3 5 µg/100%
Tiamina (B1) 1,4 mg/127%
Ryboflawina (B2) 1,6 mg/114%
Witamina B6 2 mg/143%
Witamina B12 3 mcg/120%
Biotyna (B7) 150 µg/300%
Kwas foliowy (B9) 400 µg/200%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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Produkt bezglutenowy.

Produkt nie zawiera laktozy.

Produkt może być stosowany przez osoby z cukrzycą.

Masa netto
51 g

Właściwości składników
Suplement diety Doppelherz Aktiv-Meno jest zalecany kobietom (powyżej 40 lat), u których występują objawy jak uderzenia gorąca,
nadmierne pocenie się, problemy z koncentracją, bezsenność, drażliwość, przygnębienie, gwałtowne bicie serca, które są
charakterystyczne dla menopauzy.

W produkcie obecny jest także wapń i witamina D, które wspomagają układ kostny oraz witaminy z grupy B (B6, B7, B9, B12), które
pomagają w procesie zapamiętywania oraz wspomagają dobre samopoczucie.

Izoflawony sojowe to substancje pochodzenia roślinnego, budową zbliżone do estrogenów. Dodatkowo posiadają zdolność wiązania się
z receptorami estrogenowymi.

Witamina D oraz wapń wspomagają tkankę kostną poprzez swój udział w procesie mineralizacji.

Witaminy z grupy B wpływają na funkcje emocjonalne oraz psychologiczne jak koncentracja oraz zapamiętywanie. Ponadto redukują
odczucie znużenia i zmęczenia.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie po posiłku. Tabletkę można dzielić.

Zaleca się co najmniej 2-miesięczne stosowanie produktu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
W przypadku stwierdzonych niedoborów jodu, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem produktu.

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.
Suplementy diety powinny być przechowywane 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

Dystrybutor
Polconsult
Kubickiego 17/9
Warszawa
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