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Doppelherz Aktiv Na sen, 20 kapsułek
 

Cena: 10,97 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Na sen, 20 kapsułek

Naturalne wyciągi ziołowe o działaniu wspomagającym prawidłowy sen ułatwiają odprężenie przed snem, wspomagają zasypianie i
naturalny sen, umożliwiają dobre samopoczucie po przebudzeniu. Wyciąg z szyszek chmielu zawiera bioflawonoidy, które wspomagają
zasypianie i naturalny sen. Wyciąg z melisy działa odprężająco, co ułatwia zasypianie. Wyciąg z lawendy wpływa na redukcję stresu.
Witamina B6 sprzyja regeneracji układu nerwowego i usuwaniu skutków zmęczenia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli 1 kapsułka na około 1 godzinę przed snem. Pełny efekt tonizujący pojawia się po 2-3 tygodniach stosowania.

Składniki: wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus), substancja wiążąca: fosforan diwapniowy (substancja wiążąca), wyciąg z liści
melisy (Melissa officinalis), żelatyna, wyciąg z liści melisy, żelatyna, wyciąg z ziela lawendy, substancja przeciwzbrylająca: stearynian
magnezu, barwnik: dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), tlenki i wodorotlenki żelaza oraz błękit patentowy V.

1 kapusłka zawiera: wyciągu z szyszek chmielu 200mg, wyciągu z liści melisy 100mg, wyciągu z ziela lawendy 20mg, witaminy B6
0,7mg (50%)*.

*RWS -referencyjna wartość spożycia.

Przeciwwskazania: nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciązy oraz w przypadku nadwrażliwości na lawendę lub inne składniki
preparatu.

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.

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

https://www.e-panaceum.eu
https://www.e-panaceum.eu/doppelherz-aktiv-na-sen-20-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Nie zawiera laktozy ani glutenu.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

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