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Doppelherz aktiv Na odporność kaps. 30kaps
 

Cena: 14,99 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 Na odporność, kapsułki, 30 szt.

Opis
Doppelherz Na odporność czosnek i żeń-szeń - suplement diety, którego składniki wspomagają układ odpornościowy. Produkt dla osób
dorosłych, może być stosowany w okresie jesienno-zimowym, w okresie przesielenia wiosennego oraz przez osoby starsze.

Składniki
macerat olejowy z czosnku (1:1), żelatyna, olej sojowy, korzeń żeń-szenia rozdrobniony (Panax C.A. Meyer), subst. utrzymująca wilgoć
glicerol, subst. przeciwzbrylająca: wosk pszczeli żółty, octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E), subst zagęszczająca: sorbitol, emulgator:
lecytyna sojowa, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), barwniki: dwutlenek tytanu oraz tlenki i wodorotlenki żelaza, monoazotan tiaminy
(wit B1), palmitynian retinylu (wit. A).

Składniki 2 kapsułki % RWS*
Czosnek (wyciąg olejowy) 360 mg ---
Żeń-szeń (wyciąg) 100 mg ---
Tiamina (wit. B1) 2,8 mg 254%
Witamina B6 4 mg 286%
Witamina A (retinol) 600 µg 76%
Witamina E 20 mg 166%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt nie zawiera laktozy ani glutenu.

Może być stosowany przez diabetyków.

Masa netto
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Właściwości składników
Doppelherz na odporność to połączenie witamin oraz czosnku i żeń-szenia, które wspomagają siły odpornościowe organizmu.

Żeń-szeń wspiera siły witalne oraz odporność.

Czosnek wspomaga układ sercowo-naczyniowy oraz utrzymanie poziomu cholesterolu. Dodatkowo pomaga w funkcjonowaniu układu
odpornościowego oraz dróg oddechowych.

Witamina B1 i B6 wspierają układ nerwowy.

Witamina B1 wspomaga pracę serca oraz pomaga w procesie wytwarzania energii.

Witamina B6 pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia, wspiera działani układu odpornościowego.

Witamina A wspomaga funkcjonowanie śluzówki znajdującej się m.in. w drogach oddechowych (nos, gardło, oskrzela).

Witamina E to antyoksydant, czyli przeciwutleniacz.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie podczas lub zaraz po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. Dawkę można zwiększyć do 2 kapsułek.
Kapsułek nie należy rozgryzać, nie ssać.

Po 2-3 miesiącach stosowania zaleca się zrobić miesięczną przerwę w stosowaniu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować łącznie z innymi preparatami zawierającymi znaczne dawki wit. A (np. tran) lub żeń-szeń.

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

Dystrybutor
Polconsult
Kubickiego 17/9
Warszawa

 

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

