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Doppelherz aktiv Na prostatę Forte kaps. 3
 

Cena: 32,99 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 prostatę Forte, kapsułki, 30 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Na prostatę Forte - suplement diety zawierający składniki wspierające prawidłowy stan prostaty, sprawność układu
moczowego oraz prawidłowe funkcje seksualne. Preparat przeznaczony dla mężczyzn powyżej 40 roku życia.

Składniki
olej z pestek dyni (Cucurbita pepo) tłoczony na zimno, żelatyna, wyciąg z owoców palmy sabalowej (Serenoa repens, bocznia piłkowana),
wyciąg z korzenia pokrzywy (Urtica dioica), substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja zagęszczająca: sorbitol, emulgator:
lecytyna sojowa, likopen z pomidorów., stabilizator: wosk pszczeli żółty, D-alfa-tokoferol (witamina E), emulgator: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych, tlenek cynku (Zn), siarczan manganu (Mn), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, selenian (IV) sodu (Se).

Składniki 1 kapsułka % RWS*
Wyciąg palma sabałowa 150 mg ---
Wyciąg z pokrzywy 150 mg ---
Olej z pestek dyni 400 mg ---
Likopen 1 mg ---
Witamina E 12 mg 100%
Cynk 10 mg 100%
Mangan 2 mg 100%
Selen 55 µg 100%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt bezglutenowy.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy.

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

 
Właściwości składników
Wyciąg z palmy sabałowej, korzenia pokrzywy i olej z nasion dyni wspomagają utrzymać prawidłowe funkcjonowanie prostaty i
wpływają na oddawanie moczu.

Palma sabałowa (Serenoa repens) wspiera gruczoł prostaty i wspiera męskie funkcje seksualne.

Pokrzywa wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wydalnicze nerek oraz wspomaga funkcjonowanie prostaty.

Nasiona dyni wspierają prawidłowe funkcjonowanie prostaty, pęcherza moczowego i oddawania moczu.

Witamina E, cynk, selen i mangan wspomagają komórki przed stresem oksydacyjnym.

Cynk wpływa na poziom testosteronu.

Selen wspomaga produkcję plemników.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie po posiłku.

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
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Galeria
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