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Doppelherz aktiv Magnez na stres i przemęczenie 30tabletek
 

Cena: 16,33 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Magnez Na stres i przemęczenie, 30 tabletek

Forma tabletki Magnez Na stres i przemęczenie pozwala na zwiększenie przyswajalności magnezu i przedłużenie jego działania. Jedna
tabletka preparatu dostarcza aż 400mg jonów magnezu. Zapewnienie odpowiedniej ilości magnezu w diecie jest niezbędne dla
prawidłowej pracy umysłowej i koncentracji, redukcji zmęczenia i skutków stresu oraz dla prawidłowej kurczliwości mięśni. Magnez
uczestniczy m.in. w przekazywaniu impulsów nerwowych i wytwarzaniu energii w organizmie. Skoncentrowany wyciąg z liści melisy –
uzyskany z 550 mg liści melisy oraz olejek lawendowy wykazują działanie relaksujące i zmniejszają skutki stresu. Witamina D3 pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, a wapń na przekazywanie impulsów nerwowych (neurotransmisję). Witamina B1 służy
zachowaniu prawidłowej pracy układu nerwowego. Witaminy B3 i B6 wspomagają funkcje poznawcze (koncentrację umysłową,
kojarzenie, zapamiętywanie) i redukują skutki zmęczenia układu nerwowego. Witamina B6 poprawia przyswajalność magnezu.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletkę dziennie, najlepiej po posiłku. Popić obficie. Nie stosować na czczo. Przy stosowaniu powyżej 1 miesiąca
zaleca się 1/2 tabletki dziennie. Osoby podatne na działanie przeczyszczające magnezu (w dawkach powyżej 250mg) powinny
stosować 1/2 tabletki dziennie.

Składniki: tlenek magnezu (Mg), węglan wapnia (Ca), substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści melisy
(Melissa officinalis), substancja wypełniająca: celuloza, substancja przeciwzbrylająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, olej
palmowy całkowicie uwodorniony, barwnik: dwutlenek tytanu, amid kwasu nikotynowego, substancja wypełniająca: guma akacjowa,
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych oraz talk; olejek lawendowy (Lavandula angustifolia), substancja
glazurująca: glikol polietylenowy, cholekalcyferol (witamina D), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), chlorowodorek tiaminy
(witamina B1).

1 tabletka zawiera: magnez 400mg (107%)*, wapń 120mg (15%)*, wyciąg z liści melisy (5,5:1)100mg, olejek lawendowy 5mg, tiamina
1,1mg (100%)*, niacyna 16mg NE (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, witamina D3 5mcg (100%)*.
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na lawendę.

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.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.
Wcześniejsza nazwa produktu to 'Magnez Retard Na stres i przemęczenie".

Producent:
Queisser Pharma
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Germany.
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