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Doppel herz aktiv na prostatę forte x 30 kaps
 

Cena: 42,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej z pestek dyni (Cucurbita pepo) tłoczony na zimno 35% m.k.*, otoczka: żelatyna, wyciąg z owoców palmy sabałowej (Serenoa repens,
bocznia piłkowana) 13% m.k., wyciąg z korzenia pokrzywy (Urtica dioica) 13% m.k., subst. utrzymująca wilgotność: glicerol, subst.
zagęszczająca: sorbitol, emulgator: lecytyna sojowa, likopen z pomidorów 2% m.k., stabilizator: wosk pszczeli żółty, D-alfa-tokoferol (wit.
E), emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, tlenek cynku (Zn), siarczan manganu (Mn),barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza,
selenian (IV) sodu (Se)
* masy kapsułki

Zawartość w 1 kapsułce

Wyciąg z palmy sabałowej (4,6:1) - 150 mg*
Wyciąg z korzenia pokrzywy (10:1) - 150 mg*
Olej z nasion dyni - 400 mg*
Likopen - 1 mg*
Witamina E - 12 mg (100% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Mangan - 2 mg (100% RWS)
Selen - 55 µg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto: 30 x 1,15 g)

Charakterystyka
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Wyciągi z palmy sabałowej, korzenia pokrzywy i nasion dyni pomagają utrzymać prawidłowe funkcjonowanie prostaty i dróg
moczowych. Preparat zawiera kompleksowy zestaw składników o uznanym, korzystnym wpływie na jakość życia mężczyzn po 40 roku
życia, którzy powinni szczególnie zadbać o:

prawidłowy stan prostaty
sprawność układu moczowego
prawidłowe funkcje seksualne

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie po posiłku. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się stosowanie przez co najmniej 6 miesięcy.

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 glutenu ani laktozy. 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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