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Doppel herz aktiv na sen x 20 kaps
 

Cena: 15,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus), substancja wiążąca: fosforan diwapniowy, wyciąg z liści melisy (Melissa officinalis),
żelatyna, wyciąg z ziela lawendy (Lavandula pedunculata), substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, barwnik: dwutlenek
tytanu, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), barwniki; tlenki i wodorotlenki żelaza oraz błękit patentowy

Zawartość w 1 kapsułce

Wyciąg z szyszek chmielu - 200 mg*
Wyciąg z liści melisy - 100 mg*
Wyciąg z ziela lawendy - 20 mg*
Witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
20 kapsułek (zawartość netto: 20 x 0,55 g)

Charakterystyka

Specjalnie dobrane wyciągi ziołowe wspomagające zasypianie i zdrowy sen:
ułatwiają odprężenie przed snem
wspomagają zasypianie i naturalny sen
umożliwiają dobre samopoczucie po przebudzeniu

Preparat jest polecany dla osób żyjących w napięciu nerwowym, doświadczających zmęczenia i niewyspania – w celu
ułatwienia odprężającego snu.
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Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży oraz w przypadku nadwrażliwości na lawendę lub inne składniki preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę na około godzinę przed snem*, popijając wodą. Pełny efekt tonizujący pojawia się po 2–3 tygodniach stosowania.

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.

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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