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Doppelherz aktiv Lifting Complex Premium30
 

Cena: 49,99 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 Lifting Complex Premium, kapsułki, 30 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Lifting Complex Premium - suplement diety polecany kobietom, które chcą zadbać o zachowanie młodego wyglądu.

Składniki
substancja wypełniająca: difosforan wapnia, kwas hialuronowy (HA), żelatyna, kwas L-askorbinowy, beta-karoten, octan DL-alfa
tokoferylu, D-pantotenian wapnia, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, węglan
cynku, barwnik: dwutlenek tytanu, D-biotyna, selenian (IV) sodu.

Składniki 1 kapsułka/% RWS*
Kwas hialuronowy (HA) 100 mg/ ---
Witamina C 60 mg/75%
Witamina E 20 mg a-TE/167%
Kwas pantotenowy (witamina B5) 6 mg/100%
Biotyna (witamina B7) 150 µg/300%
Beta - karoten (równoważnik witaminy A) 10 mg (1670 µg RE)/ --- (209 )
Cynk 2,5 mg/25%
Selen 15 µg/27%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Nie zawiera glutenu ani laktozy.

Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Masa netto
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Właściwości składników
Kwas hialuronowy naturalny składnik substancji międzykomórkowej odpowiadający za jej jędrność i nawilżenie.

Beta-karoten wspomaga zachować zdrowy koloryt i wygląd skóry.

Biotyna wpływa na zachowanie prawidłowego stanu błon śluzowych i skóry.

Witamina C bierze udział w wytwarzaniu kolagenu.

Witamina B5 bierze udział w syntezie białej i innych makrocząsteczek komórkowych.

Witamina E, C, selen i cynk wspomagają w ochronie komórek przed procesami starzenia.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 kapsułka dziennie z posiłkiem

Dla uzyskania i podtrzymania odpowiedniego efektu zaleca się długotrwałe stosowanie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

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.

Chronić od wilgoci i światła.

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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