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Doppelherz Aktiv Meno Complex 30 kapsułek
 

Cena: 26,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Meno Complex, 30 kapsułek

Preparat zawiera unikalną, potrójną kombinację składników pomagających w menopauzie. 1 kapsułka dostarcza aż 300mg oleju z
wiesiołka, 250mg standaryzowanego wyciągu z koniczyny czerwonej i 60mg jonów magnezu. Koniczyna czerwona pomaga ograniczyć
przykre objawy menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, drażliwość lub uczucie zmęczenia. Koniczyna czerwona
wpływa również korzystnie na układ krążenia. Olej z wiesiołka naturalnie wspomaga równowagę hormonalną oraz podobnie jak cynk i
biotyna- pomaga zachować zdrowy wygląd skóry. Magnez, kwas foliowy i witamina B6 wspomagają prawidłowe funkcje psychologiczne,
w tym kojarzenie i zapamiętywanie, a kawas pantotenowy wspiera sprawność umysłową.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie najlepiej po posiłku. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się przynajmniej dwumiesięczne
stosowanie.

Składniki: olej z nasion wiesiołka (Oentohera sp.) tłoczony na zimno, wyciąg z ziela koniczyny czerwonej (Trifolium pratense)
standaryzowany na 20% izoflawonów, żelatyna, tlenek magnezu (Mg), olej sojowy częściowo utwardzony, substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol, stabilizator: wosk pszczeli żółty, emulgator: lecytyna sojowa, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), substancja
utrzymująca wilgoć: sorbitol, tlenek cynku (Zn), aromat: wanilina, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), D-pantotenian wapnia
(witamina B5), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, monoazotan tiaminy (witamina B1), D-biotyna (witamina B7), kwas foliowy
(witamina B9).

1 kapsułka zawiera: standaryzowany wyciąg z koniczyny czerwonej (38:1) 250mg (w tym izoflawony 50mg), olej z wiesiołka 300mg (w
tym 75% omega-6 225mg), magnez 60mg (16%)*, cynk 5mg (50%)*, biotyna 300mcg (600%)*, kwas foliowy 200mcg (100%)*, kwas
pantotenowy 2mg (33%)*, tiamina 1,4mg (127%)*, witamina B6 2mg (143%)*, witamina 10mg (83%)*.

*RWS-referencyjna wartość spożycia.
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Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dzienej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb zycia 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 laktozy lub glutenu.
Przy stosowaniu leków przeciwzakrzepowych (np. aspiryna) skonsultować się przed użyciem preparatu z lekarzem lub farmaceutą.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.

Producent:
Queisser Pharma,
Schleswiger Strasse 74,
24941 Flensburg,
Germany.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

