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Doppelherz aktiv A-Z Dla Niej, 30 tabletek
 

Cena: 23,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Doppelherz aktiv A-Z Dla Niej, to suplement diety w postaci tabletek. To zestaw witamin i minerałów od A do Z odpowiadający na
potrzeby kobiet. Produkt został wzbogacony o 100 mg ekstraktu z żurawiny, 30 mg hydrolizatu kolagenu i 30 mg sproszkowanego soku
z owoców aronii.

Magnez, witaminy B1, tiamina, B2 - ryboflawina, B6, B12, biotyna, niacyna i kwas pantotenowy, żelazo i jod wspierają utrzymanie
prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Chrom i cynk wspomagają prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych i węglowodanów.
Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi.
Molibden odpowiada za prawidłowy metabolizm aminokwasów zawierających siarkę.
Kwas foliowy wspomaga prawidłową syntezę aminokwasów.
Miedź, selen, cynk, witamina C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Miedź, selen, cynk, witamina C, witamina E, mangan wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.
Magnez i witamina D wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni.
Wapń, magnez, witamina K i D pomagają w utrzymaniu zdrowia kości.
Cynk i Biotyna wspomagają utrzymanie prawidłowego stanu skóry i włosów.
Witamina C pomaga odpowiada za normalne funkcjonowanie skóry poprzez prawidłowy proces tworzenia kolagenu.
Miedź wspomaga utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów.
Selen i cynk wspomaga utrzymanie zdrowego stanu paznokci.
Mangan wspomaga prawidłowy proces tworzenia tkanki łącznej.
Cynk wspomaga prawidłowe funkcjonowanie poznawcze.
Kwas pantotenowy pomaga w prawidłowej sprawności umysłowej.
Witaminy B1, B2, B6, B12, biotyna, niacyna, jod i mineralny magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego.
Witamina A, B2 i cynk wspomagają wzrok.

Zastosowanie
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Uzupełnienie diety w witaminy i minerały odpowiadające na potrzeby kobiet.

Zalecane spożycie
Dziennie: 1 tabletka, podczas posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

Skład
Węglan wapnia, tlenek magnezu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, kwas L-askorbinowy, ekstrakt suchy z
owoców żurawiny (Vaccinium macrocarpon Aiton), sproszkowany sok z owoców aronii, substancja przeciwzbrylająca: mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, octan DL-alfa-tokoferylu, substancje wypełniające: celuloza sproszkowana i guma arabska,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, tłuszcz palmowy, hydrolizat
kolagenu, fumaran żelaza (II), amid kwasu nikotynowego, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych i talk, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, tlenek cynku,
octan retinylu, siarczan manganu, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, ryboflawina, monoazotan tiaminy, siarczan miedzi (II),
barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, fitomenadion, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, chlorek chromu (III), D-biotyna,
selenian (IV) sodu, molibdenian (VI) sodu.

1 tabletka zawiera: Wapń 320 mg, Witamina C 120 mg, Magnez 100 mg, Ekstrakt suchy z owoców żurawiny standaryzowany na 6%
proantocyjanidyny (PAC) 100 mg, Sproszkowany sok z owoców aronii 30 mg, Hydrolizat kolagenu 30 mg, Witamina E 16 mg, Niacyna 16
mg, Żelazo 7,5 mg, Kwas pantotenowy 6 mg, Cynk 5 mg, Ryboflawina 1,82 mg, Witamina B6 1,82 mg, Tiamina 1,43 mg, Mangan 1 mg,
Miedź 500 µg, Witamina A 400 µg, Kwas foliowy 300 µg, Biotyna 100 µg, Jod 100 µg, Selen 27,5 µg, Molibden 25 µg, Witamina K 24,5 µg,
Chrom 20 µg, Witamina B12 6 µg, Witamina D 5 µg.

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się łączenia z antybiotykami ani innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.
Nie należy stosować przez osoby z zaburzeniami wchłaniania żelaza lub u których występuje hemochromatoza (nadmierne
gromadzenie żelaza w organizmie).
Stosowanie przez kobiety w ciąży należy skonsultować z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Preparat może być stosowany przez osoby z cukrzycą lub nietolerujące laktozy.
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