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Doppel herz aktiv Odporność Max + Echinacea x 20 tabl
 

Cena: 11,88 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna,
skrobia modyfikowana, siarczan cynku, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, substancja wypełniająca fosforany wapnia,
sproszkowany sok z jeżówki, fumaran żelaza(II), cholekalcyferol, selenian, sodu, cyjanokobalamina, substancja przeciwzbrylająca: talk,
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, octan retinylu, olej kokosowy, chlorowodorek pirydoksyny,
barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 tabletka zawiera:

Witamina C800 mg (1000%RWS)
Sproszkowany sok z jeżówki 25 mg*
Cynk 15 mg (150%RWS)
Żelazo 5 mg 36%RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100%RWS)
Witamina A 200 μg (25%RWS)
Selen 55 μg (100%RWS)
Witamina D 30 μg (600%RWS)
Witamina B12 10 μg (400%RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 20 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)
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Charakterystyka

Suplement diety polecany dla osób chcących wesprzeć swój organizm w sezonie jesienno - zimowym.
Wysoka zawartość witaminy C 800 mg (1000%RWS).
Starannie dobrane składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witamina C, echinacea,
witamina D, cynk, selen, żelazo, witamina B6, witamina A, witamina B12)

Prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witamina C, echinacea, witamina D, cynk, selen, żelazo, witamina
B6, witamina A, witamina B12)
Utrzymanie prawidłowego stanu błony śluzowej (witamina A)
Ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym (cynk, selen, witamina C)
Zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witamina B6, witamina B12, żelazo)

Suplement diety Doppelherz aktiv Odporność MAX + Echinacea został dodatkowo wzbogacony o sproszkowany sok z jeżówki
purpurowej (Echinacea purpurea).

Dzięki obecności jeżówki purpurowej produkt przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Jeżówka purpurowa wspomaga naturalne funkcje obronne organizmu. -- Dodatkowo przynosi ulgę w przypadku
podrażnienia gardła.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie z posiłkiem, popijając obficie wodą. W razie trudności z połykaniem tabletki można podzielić na
pół.

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

Producent
Queisser Pharma GmbH
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Germany

Ważne informacje
Preparat może być stosowany przez osoby z cukrzycą oraz nietolerujące laktozy.

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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