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Doppel herz aktiv meno x 30 tabl
 

Cena: 20,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
węglan wapnia 1250 mg (74%), koncentrat izoflawonów z soi 125 mg (7% masy tabl.), skrobia ryżowa, dwutlenek krzemu (subst.
przeciwzbrylająca), celuloza sproszkowana (wypełniacz), hydroksypropylometyloceluloza (subst. glazurująca), mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych (emulgator), stearynian wapnia (subst. przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), szelak i talk (subst.
glazurująca), cyjanokobalamina (wit. B12), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), olej z oliwek, cholekalcyferol (wit. D3), monoazotan
tiaminy (wit. B1), ryboflawina (wit. B2), tlenki i wodorotlenki żelaza (barwniki), polisorbat 80 (emulgator), kwas foliowy, biotyna.

Zawartość w 1 tabletce

Koncentrat sojowy - 125 mg* *
w tym izoflawony sojowe: - 50 mg* *

Wapń 500 mg - (63% RWS*)
Witamina D3 - 5 µg (100% RWS*)
Tiamina (wit. B1) - 1,4 mg (127% RWS*)
Ryboflawina (wit. B2) - 1,6 mg (114% RWS*)
Witamina B6 - 2 mg (143% RWS*)
Witamina B12 - 3 µg (120% RWS*)
Biotyna (wit. B7) - 150 µg (300% RWS*)
Kwas foliowy (wit. B9) - 400 µg (200% RWS*)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 tabletek (zawartość netto: 30 x 1,7 g)
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Charakterystyka
Preparat jest szczególnie zalecany dla kobiet powyżej 40 roku życia, u których występują objawy związane z okresem menopauzy, takie
jak uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, problemy z koncentracją, bezsenność, drażliwość, przygnębienie lub gwałtowne bicie
serca. Oraz po okresie menopauzy w celu wzmocnienia układu kostnego (wapń + wit. D) i wspomagania dobrego samopoczucia i
prawidłowego zapamiętywania (witaminy z gr. B2).

Przeciwwskazania
Nadwrażliowość na którykolwiek ze składników preparatu.
W przypadku stwierdzonych niedoborów jodu w organizmie skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
1 tabletka dziennie po posiłku. Tabletkę można dzielić. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej dwumiesięczne
stosowanie.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze do 25°C.

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

Ważne informacje
Nie zawiera laktozy ani glutenu. Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

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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