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Doppelherz aktiv Aktiv-Meno, 60 tabletek
 

Cena: 37,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Doppelherz aktiv Aktiv-Meno, suplement diety w postaci tabletek szczególnie zalecany dla kobiet powyżej 40 roku życia, u których
występują objawy związane z okresem menopauzy. Witamina D i Wapń sprzyjają prawidłowej mineralizacji w tkance kostnej oraz jej
odbudowie. Witaminy z grupy B wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania (B6, B7, B9, B12) oraz funkcje emocjonalne, oraz
redukują skutki zmęczenia i znużenia (B2 i B9).

Zastosowanie
Dla kobiet w okresie menopauzy i po menopauzie.

Zalecane spożycie

Dziennie: 1 tabletka po posiłku.
Tabletkę można dzielić.
Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej dwumiesięczne stosowanie.

Skład
Węglan wapnia, koncentrat izoflawonów z soi, skrobia ryżowa, subst. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, subst. wypełniajaca:
celuloza sproszkowana, subst. glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, emulgator: mono– i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
subst. przeciwzbrylająca: sole wapniowe kwasów tłuszczowych (stearynian wapnia), barwnik: dwutlenek tytanu, subst. glazurujące:
szelak i talk, cyjanokobalamina (wit. B12), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), olej z oliwek, cholekalcyferol (wit. D), monoazotan tiaminy
(wit. B1), ryboflawina (wit. B2), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, emulgator: polisorbat 80, kwas foliowy (wit. B9), biotyna (wit. B7).

1 tabletka zawiera: Koncentrat sojowy 125 mg - izoflawony 50 mg, Wapń 500 mg (63%)*, witamina D 5 µg (100%)*, Tiamina (wit. B1) 1,4
mg (127%)*, Ryboflawina (wit. B2) 1,6 mg (114%)*, Witamina B6 2 mg (143%)*, Biotyna (wit. B7) 150 µg (300%)*, Kwas foliowy (wit. B9)
400 µg (200%)*, Witamina B12 3 µg (120%)*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci,
W temperaturze do 25oC.

Dodatkowe informacje

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
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