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Doppel herz Aktiv A-Z Dla Niego x 30 tabl
 

Cena: 33,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia, tlenek magnezu, ekstrakt suchy z pestek dyni, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt suchy z pestek granatu , octan DL-alfa-
tokoferylu, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: celuloza sproszkowana, tłuszcz palmowy
całkowicie uwodorniony, substancje wypełniające: guma arabska i hydroksypropyloceluloza, amid kwasu nikotynowego, koenzym Q10,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, fumaran żelaza (II), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych i talk, tlenek cynku, barwnik: dwutlenek tytanu, D-pantotenian wapnia, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe,
octan retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, cyjanokobalamina, siarczan manganu, ryboflawina, cholekalcyferol,
siarczan miedzi (II), fitomenadion, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, chlorek chromu (III), selenian (IV) sodu, D-biotyna,
molibdenian (VI) sodu.

1 tabletka zawiera:
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Wapń - 200 mg (25% RWS)
Magnez - 150 mg (40% RWS)
Ekstrakt suchy z pestek dyni - 150 mg*
Witamina C - 120 mg (150% RWS)
Ekstrakt suchy z pestek granatu standaryzowany na 40% kwasy elagowego - 50 mg*

w tym zawartość kwasu elagowego - 20 mg*
Niacyna - 20,8 mg (130% RWS)
Koenzym Q10 - 20 mg*
Witamina E - 16 mg (133% RWS)
Cynk - 7,5 mg (75% RWS)
Kwas pantotenowy - 6 mg (100% RWS)
Żelazo - 3,75 mg (27% RWS)
Witamina B6 - 2,8 mg (200% RWS)
Tiamina - 2,2 mg (200% RWS)
Ryboflawina - 2,1 mg (150% RWS)
Mangan - 1 mg (50% RWS)
Miedź - 500 µg (50% RWS)
Witamina A - 400 µg (50% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
Jod - 100 µg (67% RWS)
Biotyna - 75 µg (150% RWS)
Selen - 40 µg (73% RWS)
Witamina K - 30 µg (40% RWS)
Molibden - 25 µg (50% RWS)
Chrom - 20 µg (50% RWS)
Witamina D - 5 µg (100% RWS)
Witamina B12 - 3 µg (120% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
52,8 g

Charakterystyka
Doppel herz aktiv Dla Niego to witaminy i minerały dostosowane do potrzeb mężczyzn,wzbogacone o koenzym Q10, ekstrakt z pestek
granatu i ekstrakt z pestek dyni.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się łączenia z antybiotykami ani innymi preparatami witaminowo-mineralnymi. Nie należy stosować przez osoby z
zaburzeniami wchłaniania żelaza lub u których występuje hemochromatoza (nadmierne gromadzenie żelaza w organizmie).Nie zaleca
się stosowania u dzieci i młodzieży.

Stosowanie
Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie, podczas posiłku, popijając ilością płynu.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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