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Doppel herz aktiv na poziom cukru + cynamonowiec x 30
kaps
 

Cena: 34,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z kory cynamonowca (Cinnamomum cassia) DER 5:1, żelatyna, glukonian
cynku (Zn), subst. przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu i stearynian magnezu, chlorowodorek pirydoksyny (B6), cyjanokobalamina (B12),
azotan tiaminy (B1), ryboflawina (B2), kwas foliowy (B9), chlorek chromu III (Cr)

Zawartość w 2 kapsułkach

Wyciąg z kory cynamonowca (odpowiednik 1250 g surowca) - 270 mg*
Tiamina 1,4 mg (127%RWS)
Ryboflawina 1,6 mg (114%RWS)
Witamina B6 - 2 mg (143% RWS)
Witamina B12 - 2 µg (80% RWS)
Kwas foliowy (B9) - 300 µg (150% RWS)
Cynk - 3 mg (30% RWS)
Chrom - 40 µg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto: 11,4 g)

Charakterystyka
Wyciąg z cynamonowca wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Preparat jest zalecany dla osób z cukrzycą typu 2,
jako uzupełnienie zdrowej diety.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie łączyć z innymi preparatami mineralno-witaminowymi.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę 2 razy dziennie z posiłkiem, popijając płynem. W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest przyjmowanie
preparatu przez co najmniej 2 miesiące.

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

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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