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Doppelherz aktiv Na sen Forte tabl. 20tabl
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 20 tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz Aktiv Na sen Forte, tabletki, 20 szt.

Opis
Doppelherz Aktiv Na sen Forte - suplement diety zawierający kompozycję 4 składników z melatoniną, ułatwiających zasypianie i
wspomagających zdrowy, regenerujący sen. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych doświadczających trudności z zasypianiem.

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus), tlenek magnezu (Mg), wyciąg z liści melisy (Melissa
officinalis), wyciąg z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
wypełniająca: hydroksypropyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: guma celulozowa
usieciowana, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: talk, barwnik:
dwutlenek tytanu, subst. glazurująca: glikol polietylenowy, melatonina, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), barwniki: tlenki i
wodorotlenki żelaza.

Składniki 1 tabletka % RWS*
Wyciąg z szyszek chmielu 200 mg ---
Wyciąg z melisy 100 mg ---
Wyciąg z kwiaty lawendy 30 mg ---
Melatonina 1 mg ---
Magnez 56,3 mg 15%
Witamina B6 0,4 mg 29%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt bez laktozy.

Produkt odpowiedni dla wegan i wegetarian.
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Masa netto
16,9 g

Właściwości składników
Lawenda wspiera jakość snu i redukuje napięcie nerwowe.

Melisa wspiera dobre samopoczucie w ciągu dnia.

Wyciąg z szyszek chmielu wspomagają zasypianie.

Melatonina skraca czas potrzebny do zaśnięcia.

Magnez z witaminą B6 wspomagają prawidłowe funkcje psychiczne i redukuje zmęczenie.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka na około godzinę przed snem, dobrze popić.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz w przypadku nadwrażliwości na lawendę lub inne składniki
preparatu.

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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