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Doppel herz Aktiv Witamina C + Cynk x 15 tabl musujących
 

Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kwas: kwas cytrynowy, regulator kwasowości: węglany sodu, kwas L-askorbinowy, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole, regulator
kwasowości: węglany sodu, inulina, skrobia, substancja przeciwzbrylająca: fosforany wapnia, aromat, substancja słodząca:cyklaminy,
glukonian cynku, maltodekstryna, sok z buraków w proszku, substancja słodząca: sacharyny, barwnik: ryboflawiny

Dzienna porcja do spożycia (1 tabletka) zawiera:

Witamina C - 600 mg (750% RWS)
Cynk - 5 mg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
94,5 g

Charakterystyka

Suplement diety Doppelherz® aktiv Witamina C + cynk zawiera starannie dobrane składniki, które pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego (wit. C, cynk).
Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
Witamina C i cynk pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
Preparat może być stosowany przez osoby nietolerujące laktozy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować u dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i karmiących piersią
oraz osób z zaburzeniami czynności nerek.
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Stosowanie
1 tabletkę dziennie rozpuścić w szklane (200 ml) wody i wypić.

Przechowywanie
Przechowywać w temp. do 25°C. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Queisser Pharma
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
Niemcy

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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