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Doppel herz aktiv na uspokojenie forte x 20 kaps
 

Cena: 15,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyc. z liści melisy (Melissa officinalis), wyc. z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola rosea), żelatyna, wyciąg z szyszek chmielu (Humulus
lupulus), tlenek magnezu (Mg), subst. wypełniająca: fosforan diwapniowy, L-tryptofan (aminokwas), subst. przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza,
indygotyna; cyjanokobalamina (wit. B12).

1 kapsułka zawiera:

Wyciąg z liści melisy - 300 mg*
Wyciąg z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola) standaryzowany na zawartość ≥ 4,2 mg salindrozydów - 140 mg*
Wyciąg z szyszek chmielu - 100 mg*
L-tryprofan - 50 mg*
Magnez - 60 mg (16%)
Witamina B6 - 0,7 mg (50%)
Witamina B12 - 1,25 µg (50%)

* % referencyjnej wartości spożycia (dot. witamin i skł. mineralnych)

Masa netto
20 kapsułek (zawartość netto: 18 g)

Charakterystyka
Preparat jest zalecany dla młodzieży i dorosłych, żyjących w napięciu nerwowym, prowadzących intensywny styl życia,
przepracowanych, z osłabioną koncentracją uwagi lub pragnących poprawić swój nastrój.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie, po posiłku; najlepiej rano lub podczas obiadu. Najlepszy efekt przynosi regularne stosowanie przez co
najmniej 2 tygodnie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

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

Ważne informacje
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub 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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