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Doppelherz aktiv Dla mózgu kaps. 30kaps.
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 30 kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz aktiv Dla mózgu, kapsułki, 30 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Dla mózgu - suplement diety, zawierający lecytynę, kwasy DHA i EPA, witaminy z grupy B, czyli składniki, które
wspierają funkcjonowanie mózgu. Produkt dla dorosłych i młodzieży.

Składniki
lecytyna sojowa, olej (rybi) z łososia (min. 12% DHA i 18% EPA), żelatyna, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, olej
sojowy, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol, octan i D-alfa-tokoferylu (wit. E), amid kwasu nikotynowego (wit. B3), barwniki:
tlenki i wodorotlenki i żelaza, tlenek cynku (Zn), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), siarczan miedzi (Cu), monoazotan tiaminy (wit. B1),
ryboflawina (wit. B2), cyjanokobalamina (wit. B12), kwas foliowy (wit. B9).

Składniki 1 kapsułka/%RWS*
Lecytyna sojowa 500 mg/---
Olej z łososia 300 mg
w tym:
min. 12% DHA 36 mg/---
min. 18% EPA 54 mg/---
Witamina B1 1,4 mg/127%
Witamina B2 1,6 mg/114%
Niacyna (Witamina B3/PP) 13,5 mg NE/84%
Witamina B6 2 mg/143%
Kwas foliowy (Witamina B9) 200 mcg/100%
Witamina B12 1 mcg/40%
Witamina E 10 mg a-TE/83%
Cynk 2,5 mg/25%
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 Miedź 500 µg/50%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.

Produkt może być stosowany przez diabetyków.

Masa netto
48,3 g

Właściwości składników
Lecytyna jest niezbędna do syntezy jednego z ważniejszych neuroprzekaźników - acetylocholiny. Acetylocholina jest odpowiedzialna
m.in. za przekazywanie impulsów nerwowych.

Kwasy EPA i DHA to m.in. składniki siatkówki oka, synaps nerwowych, to składniki budulcowe kory mózgowej.

Witaminy z grupy B oraz minerały wspomagają układ nerwowy (miedź, witamina B2), wspierają funkcje umysłowo-poznawcze (cynk,
witamina B1, B6, B12, niacyna - B3, kwas foliowy - B9).

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli i młodzież: 1 kapsułka dziennie po posiłku, popijając obficie. Zaleca się co najmniej 2 miesięczne stosowanie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
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

Dystrybutor
Polconsult
Kubickiego 17/9
Warszawa
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Galeria
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