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Doppelherz Aktiv Na uspokojenie 20 kaps.
 

Cena: 11,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Na uspokojenie, 20 kapsułek

Kombinacja odpowiednio dobranych wyciągów roślinnych redukujących napięcie nerwowe bez powodowania otępienia czy senności.
Naturalne wyciągi z 3 ziół o działaniu sprzyjającym uspokojeniu: redukują napięcie nerwowe, działają odprężająco, wspomagają dobre
samopoczucie. Wyciąg z melisy wpływa relaksująco na pracę układu nerwowego i ułatwia uspokojenie. Wyciąg z chmielu zmniejsza
pobudzenie nerwowe oraz sprzyja dobremu samopoczuciu. Wyciąg z różeńca górskiego zwiększa wytrzymałość na stres i poprawia
koncentrację umysłową. Wspomaga zachowanie równowagi emocjonalnej. Witaminy B6 i B12 wpływają korzystnie na pracę umysłową
oraz redukują skutki zmęczenia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli 1 kapsułka dziennie, popić obficie. Najlepszy efekt przynosi regularne stosowanie przez co najmniej 2
tygodnie.

Składniki: wyciąg z liści melisy (Melissa officinalis) 50%, wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus) 17%, wyciąg z korzenia różeńca
górskiego (Rhodiola rosea) 17%, żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, cyjanokobalamina (witamina B12),
barwnik: dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza oraz błękit patentowy V.

1 kapsułka zawiera: wyciągu z liści melisy 300mg, wyciągu z szyszek chmielu 100mg, wyciągu z korzenia różeńca górskiego 100mg,
witaminy B6 0,7mg (50%)*, witaminy B12 1,25mcg (50%)*.

*RWS -referencyjna wartość spożycia.

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.
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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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