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Doppelherz Aktiv, Na prostatę, 30 kapsułek
 

Cena: 22,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, zioła Na prostatę, 30 kapsułek

Preparat dobrany dla mężczyzn po 40 roku życia. Wyciąg z pokrzywy usprawnia funkcjonowanie nerek, oddawanie moczu oraz wpływa
na utrzymanie prawidłowego stanu prostaty. Składniki pestek dyni wpływają korzystnie na funkcjonowanie prostaty i oddawanie moczu.
Olej z siemienia lnianego zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), w tym kwasy omega-3.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli 1 kapsułka dziennie po posiłku. W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest przyjmowanie preparatu
przez co najmniej 6 miesięcy.

Składniki: olej z pestek dyni tłoczony na zimno, olej z siemienia lnianego, żelatyna, wyciąg z liści pokrzywy, substancje utrzymujące
wilgoć: glicerol i sorbitol, emulgator: mono- i dyglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizator: wosk pszczeli żółty, emulgator: lecytyna
sojowa, D-alfa-tokoferol (witamina E), tlenek cynku (Zn), siarczan manganu (Mn), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, selenian sodu (Se
IV).

1 kapsułka zawiera: olej z pestek dyni 400mg, olej z siemienia lnianego (w tym 70% NNKT) 300mg, wyciąg z liści pokrzywy 250mg,
witamina E 14mg (117%)*, cynk 8mg (80%)*, mangan 2mg (100%)*, selen 50mcg (91%)*.

*RWS-referencyjna wartość spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Dla zachowania zdrowia zaleca się zdrowy tryb życia i zbilansowaną dietę.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci; w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.
Nie zawiera glutenu ani laktozy.
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Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.
Produkt zawiera soję.
Produkt zawiera wosk pszczeli.

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