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Doppelherz aktiv Na skurcze tabl. 30tabl.
 

Cena: 12,99 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 Na skurcze, tabletki, 30 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Na skurcze - suplement diety. Przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
wodorowęglan potasu (diwęglan potasu), tlenek magnezu (Mg), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator: guma
celulozowa usieciowana, subst. zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, nośnik: kwasy tłuszczowe, siarczan cynku (Zn),
siarczan żelaza (Fe II), emulgator: sól magnezowa kwasów tłuszczowych, stablilizator: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6), subst. przeciwzbrylające: talk i dwutlenek krzemu; cyjanokobalamina (wit. B12), talk i dwutlenek krzemu;
cyjanokobalamina (wit. B12), olej rzepakowy uwodorniony, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza; chlorek chromu (Cr III).

Składniki 1 tabletka % RWS*
Magnez 300 mg 80%
Potas 300 mg 15%
Cynk 5 mg 50%
Żelazo 3,5 mg 25%
Chrom 30 µg 75%
Witamina B6 4 mg 286%
Witamina B12 2 µg 80%
*% RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt nie zawiera laktozy ani glutenu.

Może być stosowany przez osoby z cukrzycą.
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 Jest odpowiedni dla wegan i wegetarian

Masa netto
52 g

Właściwości składników
Potas i magnez wspomagają prawidłowe przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Potas wspomaga prawidłowe ciśnienie krwi.

Cynk wspomaga zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej.

Chrom wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Żelazo, witaminy B6 i B12 wspierają redukcje skutków zmęczenia.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie po posiłku, popijać obficie. Nie stosować na czczo.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Przy długotrwałym stosowaniu (ponad 1 miesiąc) zaleca się ½ tabletki dziennie.

Skonsultować stosowanie z lekarzem w przypadku: nadciśnienia i innych chorób układu krążenia lub nerek, choroby wrzodowej; przy
częstym stosowaniu leków przeciwzapalnych.
Nie łączyć z innymi preparatami zawierającymi potas.
Nie zaleca się stosowania u dzieci.

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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