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Doppelherz aktiv Dla diabetyków, 30 tabletek
 

Cena: 22,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Doppelherz aktiv Dla diabetyków, suplement diety w postaci tabletek. To kompletny zestaw witamin i składników mineralnych polecany
dla chorych na cukrzycę, osób odchudzających się oraz korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Chrom wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Cynk pełni ważną rolę w metabolizmie węglowodanów, a witamina
B6 w metabolizmie glikogenu (m.in. w wychwytywaniu glukozy przez komórki). Witaminy B6, B12 i kwas foliowy korzystnie wpływają na
poziom homocysteiny we krwi, co ma istotne znaczenie w przypadku cukrzycy. Cynk, selen, witaminy C i E wspomagają ochronę
komórek przed zwiększonym stresem oksydacyjnym. Witaminy B1, B2, B3 (niacyna), B5 (kwas pantotenowy), B6, B12, biotyna i witamina
C oraz magnez biorą udział w prawidłowym wykorzystywaniu energii przez organizm.

Zastosowanie
Dla chorych na cukrzycę i osób odchudzających się w celu uzupełniania diety.

Zalecane spożycie

1 tabletka dziennie z posiłkiem, popijając większą ilością płynu.
Tabletkę można dzielić.
Po 2 miesiącach stosowania można stosować ½ tabletki dziennie.
Aby osiągnąć właściwy efekt zalecane jest przyjmowanie preparatu przez co najmniej kilka miesięcy.

Skład
Kwas L-askorbinowy (wit. C), tlenek magnezu (Mg), octan D-alfa-tokoferylu (wit. E), subst. wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna,
skrobia ryżowa, emulgator: mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, glukonian cynku (Zn), subst. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
subst. zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, amid kwasu nikotynowego (wit.B3 /niacyna), emulgator: guma akacjowa, subst.
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cyjanokobalamina (wit. B12), D-pantotenian wapnia (wit. B5), subst.
glazurująca: szelak, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), barwnik: dwutlenek tytanu, monoazotan tiaminy (wit. B1), subst.
przeciwzbrylająca: talk, subst. utrzymująca wilgoć: glicerol, ryboflawina (wit. B2), kwas foliowy (wit. B9), chlorek chromu (Cr III), barwniki:
tlenki i wodorotlenki żelaza, D-biotyna (wit. B7), selenian (VI) sodu (Se).

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/doppelherz-aktiv-dla-diabetykow-30-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

1 tabletka zawiera: Tiamina (wit. B1) 2 mg (182%)*, Ryboflawina (wit. B2) 1,6 mg (114%)*, Niacyna (wit. B3) 18 mg (113%)*, Kwas
pantotenowy (wit. B5) 6 mg (100%)*, Witamina B6 3 mg (214%)*, Biotyna (wit. B7) 150 µg (300%)*, Kwas foliowy (wit. B9) 450 µg
(225%)*, Witamina B12 9 µg (360%)*, Witamina C 200 mg (250%)*, Witamina E 42 mg (350%)*, Magnez 200 mg (53%)*, Cynk 5 mg
(50%)*, Chrom 60 µg (150%)*, Selen 30 µg (55%)*.
*RWS - referencyjna wartość spożycia.

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.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
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