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Doppel herz aktiv a-z retard x 40 tabl
 

Cena: 22,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wodorofosforan wapnia (P, Ca), laktoza (z mleka), kwas L-askorbinowy (C), emulgatory: skrobia ryżowa, mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych; glukonian cynku (Zn), octan alfa-tokoferylu (E), estry luteiny, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja
zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, tlenek magnezu (Mg); amid kwasu nikotynowego (B3), D-pantotenian wapnia (B5),
subst. przeciwzbrylająca: sól wapniowa kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: szelak,
chlorowodorek pirydoksyny (B6), fumaran żelaza (Fe II), subst. przeciwzbrylająca: talk, monoazotan tiaminy (B1), ryboflawina (B2), retinol
(A), olej z oliwek, cyjanokobalamina (B12), cholecalciferol (D3), siarczan miedzi (Cu II), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, kwas foliowy
(B9), filochinon (K), D-biotyna (B7), chlorek chromu (Cr III), jodek potasu (J), molibdenian (VI) sodu (Mo), selenian (VI) sodu (Se).

Zawartość w 1 tabletce

Luteina 1500 µg* *
Witamina A 400 µg RE 50% RWS*
Tiamina (wit. B1) 3,5 mg 318% RWS*
Ryboflawina (wit. B2) 4 mg 286% RWS*
Niacyna (wit. B3) 18 mg NE 113% RWS*
Kwas pantotenowy (wit. B5) 12 mg 200% RWS*
Witamina B6 5 mg 357% RWS*
Biotyna (wit. B7) 300 µg 600% RWS*
Kwas foliowy (wit. B9) 450 µg 225% RWS*
Witamina B12 2,5 µg 100% RWS*
Witamina C 150 mg 188% RWS*
Witamina D 5 µg 100% RWS*
Witamina E 10 mg 83% RWS*
Witamina K 20 µg 27% RWS*
Wapń (Ca) 137 mg 17% RWS*

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/doppel-herz-aktiv-a-z-retard-x-40-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Fosfor (P) 105 mg 15% RWS*
Magnez (Mg) 56 mg 15% RWS*
Cynk (Zn) 5 mg 50% RWS*
Żelazo (Fe) 2,1 mg 15% RWS*
Miedź (Cu) 900 µg 90% RWS*
Jod (I) 100 µg 67% RWS*
Chrom (Cr) 25 µg 63% RWS*
Molibden (Mo) 20 µg 40% RWS*
Selen (Se) 10 µg 18% RWS*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
40 tabletek
zawartość netto opakowania: 59,3 g

Charakterystyka

Kompletny zestaw 23 witamin i minerałów oraz luteiny w unikalnej formie tabletki.
Preparat jest szczególnie zalecany dla osób: narażonych na stres, w okresach zimowo-wiosennych, podczas intensywnego
wysiłku fizycznego lub umysłowego, prowadzących niezdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie w ciąży i u dzieci do 12 roku życia należy skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie po posiłku, popijając obficie. Tabletkę można dzielić. Po miesiącu stosowania: zaleca się 1 tabletki
dziennie.

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

Ważne informacje
Zawiera laktozę. Nie zawiera glutenu. Nie zaleca się łączenia z antybiotykami ani innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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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