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Doppelherz Aktiv Dla mózgu 30kaps.
 

Cena: 15,22 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Dla mózgu, 30 kapsułek

Preparat zalecany w okresach intensywnej pracy umysłowej lub nauki, w okresach stresu i przepracowania oraz osób starszych. Kwasy
DHA są głównymi składnikami budulcowymi kory mózgowej i siatkówki oka. Aż 50% siatkówki oka stanowią kwasy tłuszczowe DHA i
EPA; wchodzą one w skład synaps komórek nerwowych, rejonów odpowiedzialnych za przekazywanie impulsów nerwowych. Lecytyna
zawiera składniki do syntezy acetylocholiny. Zawiera mikroelementy i witaminy z grupy B.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: stosować 1 kapsułkę dziennie po posiłku, popijając obficie. Zaleca się co najmniej 2 miesięczne stosowanie.

Składniki: lecytyna sojowa, olej (rybi) z łososia (minimum 12% DHA i 18% EPA), żelatyna, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych, olej sojowy, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol, octan D-alfa-tokoferylu (witamina E), amind kwasu
nikotynowego (witamina B3), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, tlenek cynku (Zn), chlorowodorek pirodoksyny (witamina B6),
siarczan miedzi (Cu), monoazotan tiaminy (witamina B2), cyjanokobalamina (witamina B12), kwas foliowy (witamina B9).

1 kapsułka zawiera: lecytyna sojowa 500mg, Olej z łososia 300mg (w tym: DHA 12% 36mg, EPA 18% 54mg), witamina B1 1,4mg (127%)*,
witamina B2 1,6mg (114%)*, niacyna (witamina B3/PP) 13,5mg NE (84%)*, witamina B6 2mg (143%)*, kwas foliowy (witamina B9)
200mcg (100%)*, witamina B12 1mcg (40%)*, witamina E 10mg alfa-TE (83%)*, cynk 2,5mg (25%)*, miedź 500mcg (50%)*.

*RWS- referencyjna wartość spożycia.

Ważne wskazówki:
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 jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją glutenu lub laktozy.
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Może być stosowany przez młodzież i osoby dorosłe.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej.

Producent:
Queisser Pharma,
Schleswiger Str. 74,
24941 Flensbug,
Niemcy.
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