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Doppelherz Vital Tonik dla seniora NA SERCE 1000ml
 

Cena: 33,20 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn doustny

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Vital Tonik, płyn, 1000ml

Preparat Vital Tonik zawiera wysokie dawki aktywnych biologicznie flawonoidów oraz witamin i żelaza. Wyciągi roślinne są bogatym
źródłem bioflawonoidów, naturalnych substancji pełniących funkcje obronne i odpornościowe u roślin. Resweratrol jest jednym z lepiej
przebadanych bioflawonoidów: występuje w skórkach czerwonych winogron i winie.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie: stosować doustnie 2–3 razy dziennie po 20ml (2 łyżki stołowe) preparatu najlepiej podczas posiłku.

Składniki: woda oczyszczona, sorbitol (substancja zagęszczająca), wyciąg z owoców głogu, wyciąg z liści melisy, koncentrat
czerwonego wina, kwas mlekowy (regulator kwasowości), aromat mandarynkowy, sorbinian potasu (substancja konserwująca), kwas L-
askorbinowy (witamina C), cytrynian amonu-żelaza (żelazo III), wyciąg ze skórek winogron, amid kwasu nikotynowego (witamina B3),
wanilina (aromat), D-pantotenian wapnia (witamina B5), acesulfam K (substancja słodząca), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek
tiaminy (witamina B1), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), sacharynian sodu (substancja słodząca), E 524 (regulator
kwasowości), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), siarczan manganu (60mcg manganu), siarczan miedzi (60mcg miedzi II),
cyjanokobalamina (witamina B12).

60ml zawiera: wyciąg z owoców głogu 600mg, wyciąg z liści melisy 600mg, koncentrat czerwonego wina 600mg, wyciąg ze skórek
winogron 30mg, witamina B1 3mg (273%)*, witamina B2 3mg (214%)*, niacyna 15mg NE (94%)*, kwas pantotenowy (witamina B5)
9,6mg (160%)*, witamina B6 3mg (214%)*, kwas foliowy 180mcg (90%)*, witamina B12 2,1mcg (84%)*, witamina C 60mg (75%)*, żelazo
10,5mg (75%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie stosować przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu oraz u dzieci. Skonsultować z lekarzem w
przypadku zaburzeń metabolizmu żelaza (np. hemosyderozie). Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi znaczne
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dawki żelaza, ani z antybiotykami z grupy tetracyklin (np. doksycyklina).

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej (60ml).
Suplementy diety nie mogą być stosowane w zastępstwie (jako substytut) zróżnicowanej diety.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Przechowywać w temperaturze do 25 stopni Celsjusza, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Po otwarciu butelki przechowywać w lodówce.
Powstawanie osadu jest spowodowane zawartością składników naturalnych i nie wpływa na jakość produktu.
Preparat może być przyjmowany przez osoby chore na cukrzycę.
Nie zawiera cukru ani alkoholu.
Zawiera substancje słodzące: acesulfam K.
Zawiera źródło fenyloalaniny.

Wytwórca:
Queisser Pharma,
Schleswiger Str. 74,
24941 Flensburg, Niemcy.
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