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Doppelherz Aktiv Na odporność 30kaps
 

Cena: 11,52 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Na odporność, 30 kapsułek

Preparat czosnkowo-żeńszeniowy z witaminami. Wskazany w celu wzmocnienia sił obronnych organizmu, również u osób starszych.
Preparat zawiera wyciąg z czosnku, żeń-szeń, witaminę A, B6, B1, E. Substancje te: odpowiadają za odporność organizmu.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułkę dziennie po posiłku; popić obficie. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 2 kapsułek dziennie. Po
2-3 miesiącach stosowania zaleca się zrobić miesięczną przerwę w stosowaniu.

Składniki: macerał olejowy z czosnku (1:1), żelatyna, olej sojowy, korzeń żeń-szenia rozdrobniony (Panax C.A. Meyer), substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja przeciwzbrylająca: wosk pszczeli żółty, ocean DL-alfa-tokoferylu (witamina E), substancja
zagęszczająca: sorbitol, emulgator: lecytyna sojowa, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), barwniki: dwutlenek tytanu oraz tlenki i
wodorotlenki żelaza, monoazotan tiaminy (witamina B1), palmitynian retinylu (witamina A).

1 dzienna porcja zawiera: macerat olejowy z czosnku (1:1) 180mg, korzeń żeń-szenia 50mg, witamina B1 (tiamina) 1,4mg (127%)*,
witamina B6 2mg (143%)*, witamina A 300mcg RE (38%)*, witamina E 10mg alfa-TE (83%)*.

2 tabletki zawierają: macerat olejowy z czosnku (1:1) 360mg, korzeń żeń-szenia 100mg, witamina B1 (tiamina) 2,8mg (254%)*, witamina
B6 4mg (286%)*, witamina A 600mcg RE (76%)*, witamina E 20mg alfa-TE (166%)*.

*RWS- referencyjna wartość spożycia.

Przeciwwskazania: Nie stosować łącznie z innymi preparatami zawierającymi znaczne dawki witaminy A (na przykład tran) lub żeń-szeń.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Nie zawiera glutenu ani laktozy.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

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