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Doppelherz aktiv Lecytyna 1200 Forte kaps.
 

Cena: 20,99 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 Lecytyna Forte 1200, kapsułki, 30 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Lecytyna Forte 1200 - suplement diety, zawierający fosfolipidy sojowe, które wspomagają w okresie intensywnej pracy
umysłowej. Produkt dla dorosłych i młodzieży.

Składniki
Lecytyna sojowa standaryzowana na 60% fosfolipidów (720 mg), żelatyna, olej słonecznikowy, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol.

Składnik 1 kapsułka/2 kapsułki
Lecytyna sojowa, w tym:

fosfolipidy sojowe 1200 mg/720 mg

2400 mg/ 1440 mg
Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera laktozy.

Produkt może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Kolor kapsułek może różnić się w zależności od partii ze względu na zawartość naturalnych składników.

Masa netto
55,5 g

Właściwości składników
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 Produkt zawiera standaryzowaną ilość fosfolipidów.

Lecytyna może być używana w okresie intensywnej pracy umysłowe (m.in. podczas nauki) oraz w stresie i w przepracowaniu.

Lecytyna jest substancją odżywczą dla mózgu, wchodzi w skład m.in. błon komórkowych organizmu.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli i młodzież: 1 kapsułka dziennie po posiłku, popić obficie. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 2 kapsułek dziennie.

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

 

Galeria
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