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Doppelherz Aktiv-Meno Forte tabl. 30tabl.
 

Cena: 24,99 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 Forte, tabletki, 30 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Aktiv-Meno Forte - suplement diety, zawierający unikalną kombinacje 13 aktywnych składników, z najwyższą łączną
dawką izoflawonów sojowych i wyciągu z szyszek chmielu.

Składniki
węglan wapnia (Ca), koncentrat sojowy o zaw. 40% izoflawonów sojowych,subst. wypełniające: celuloza i guma akacjowa; wyciąg z
szyszek chmielu (DER 5,5:1), subst. przeciwzbrylająca: talk, subst. wypełniająca: guma celulozowa usieciowana, amid kwasu
nikotynowego (wit. B3), subst. przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych; subst. glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, D-pantotenian wapnia (wit. B5), subst. glazurująca: glikol polietylenowy,
chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), ryboflawina (wit,. B2), monoazotan tiaminy (wit.B1), kwas foliowy (wit. B9), jodek potasu (I), D-
biotyna (wit.B7), cholekalcyferol (wit. D), cyjanokobalamina (wit.B12).

Składniki 1 tabletka/% RWS*
Koncentrat sojowy 125 mg
w tym
izoflawony 50 mg
Wyciąg z szyszek chmielu 50 mg
Wapń 400 mg/50%
Jod 100 µg/67%
Witamina D3 10 µg (400 j.m.).200%
Witamina B1 0,55 mg/50%
Witamina B2 0,7 mg/50%
Witamina B3 (niacyna) 16 mg/100%
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 6 mg/100%

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 Witamina B6 0,7 mg/50%
Biotyna (Witamina B7) 50 µg/100%
Kwas foliowy (Witamina B9) 200 µg/100%
Witamina B12 2,5 µg/100%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt bez laktozy i bez glutenu.

Masa netto
51 g

Właściwości składników
Standaryzowany wyciąg z szyszek chmielu wspomaga łagodzić objawy związane z okresem menopauzy, takie jak: uderzenie gorąca,
nadmierne pocenie się, trudności z zasypianiem, drażliwość, gwałtowne bicie serca.

Izoflawony sojowe posiadają zbliżoną budowę do żeńskich hormonów płciowych, dzięki temu posiadają zdolność wiązania się z
receptorami estrogenowymi.

Witaminy B1, B3, B5, B7, B9, B12 oraz jod wspierają procesy koncentracji i zapamietywania oraz redukują skutki zmęczenia.

Wapń i witamina D wspomagają prawidłową mineralizację tkanki kostnej oraz wzmocnienie kości.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka po posiłku.

Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej dwumiesięczne 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.

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

 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

