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Doppel herz aktiv Meno COMPLEX x 30 kaps
 

Cena: 35,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z nasion wiesiołka (Oentohera sp.) tłoczony na zimno, wyciąg z ziela koniczyny czerwonej (Trifolium pratense) standaryzowany na
20% izoflawonów, żelatyna, tlenek magnezu (Mg), olej sojowy częściowo utwardzony, subst. utrzymująca wilgoć: glicerol, stabilizator:
wosk pszczeli żółty, emulgator: lecytyna sojowa, octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E), subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, tlenek cynku (Zn),
aromat: wanilina, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), D-pantotenian wapnia (wit. B5), barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, monoazotan
tiaminy (wit. B1), D-biotyna (wit. B7), kwas foliowy (wit. B9).

    Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)   Składniki Ilość (%RWS)

koniczyna czerwona (wyciąg standar.) 250 mg
- izoflawony 50 mg
olej z wiesiołka 300 mg
-omega-6 225 mg
magnez 60 mg (16%)
cynk 5 mg (50%)
wit. B7 (biotyna) 300 μg (600%)
wit. B9 (kwas foliowy) 200 μg (100%)
wit. B5 (kwas pantotenowy) 2 mg (33%)
wit. B1 (tiamina) 1,4 mg (127%)
wit. B6 2 mg (143%)
witamina E 10 mg (83%)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/doppel-herz-aktiv-meno-complex-x-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Masa netto
34,4 g

Charakterystyka

Preparat jest szczególnie zalecany w celu łagodzenia objawów menopauzy. W okresie po menopauzie może być stosowany dla
zachowania równowagi hormonalnej, prawidłowych funkcji poznawczych i wspomagania układu krążenia
Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy. Produkt bezglutenowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Przy stosowaniu leków przeciwzakrzepowych (np. aspiryna) skonsultować się
przed użyciem preparatu z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie najlepiej po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25°C.

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
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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