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Doppel herz aktiv na wątrobę complex x 30 kaps
 

Cena: 18,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z liści karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus), subst. wiążąca: fosforan diwapniowy, żelatyna, wyciąg z owoców ostropestu
plamistego (Sylibum marianum), węglan cynku (Zn), subst. przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, D-pantotenian wapnia (wit. B5),
barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, ryboflawina (wit. B2), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), chlorowodorek tiaminy (wit. B1),
barwnik: dwutlenek tytanu

Zawartość w 1 kapsułce

Wyciąg z liści karczocha, standaryzowany na 1% cynaryny (polifenolokwasów) - 250 mg*
Wyciąg z owoców ostropestu, standaryzowany na 50%–65% sylibin - 25 mg*
Tiamina (wit. B1) - 0,55 mg (50% RWS)
Ryboflawina (wit. B2) - 0,7 mg (50% RWS)
Kwas pantotenowy (wit. B5) - 3 mg (50% RWS)
Witamina B6 - 0,7 mg (50% RWS)
Cynk - 5 mg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto: 18 g)

Charakterystyka

Podwójna dawka standaryzowanego wyciągu z karczocha oraz koncentrat sylimarynowy wspomagają:
naturalną regenerację komórek wątroby
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usuwanie toksyn i cholesterolu
pracę pęcherzyka żółciowego i trawienie

Preparat zalecany w celu kompleksowego usprawnienia funkcji wątroby i jej naturalnej regeneracji.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
W przypadku kamicy żółciowej skonsultować stosowanie preparatu z lekarzem.
Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie, najlepiej z posiłkiem, popijając obficie. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się przynajmniej
kilkumiesięczne 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 glutenu ani laktozy. Preparat może być stosowany przez chorych 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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