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Doppelherz aktiv Koenzym Q10, 30 kapsułek
 

Cena: 27,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Suplement diety Doppelherz aktiv Koenzym Q10, to eliksir energii. Produkt posiada postać kapsułek. Wspomaga redukcję skutków
zmęczenia. Zawiera wyciąg z głogu, który wspomaga wydolność serca i pomaga w utrzymaniu ciśnienia krwi. Składniki preparatu
wspierają poprawę zaopatrzenia serca w tlen i usprawnienie krążenie obwodowego oraz pomagają w redukcji skutków zmęczenia.

Zastosowanie
Utrzymanie prawidłowego dotlenienia serca, ciśnienia krwi i pracy mięśni u osób: powyżej 40 roku życia, na diecie cukrzycowej,
uprawiających sport, które muszą szczególnie dbać o swoje serce.

Zalecane spożycie

1 kapsułkę dziennie po posiłku, popić odpowiednią ilością płynu.
Dla zwiększenia przyswajalności, najlepiej przyjmować z posiłkiem zawierającym tłuszcze (np. masło, oliwa, ser żółty, mięso).

Skład
Olej sojowy, żelatyna, wyciąg (5:1) z owoców głogu (Crataegus leavigata), olej sojowy częściowo uwodorniony, ubichinon (koenzym
Q10), substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol, substancja przeciwzbrylająca: wosk pszczeli żółty, emulgator: lecytyna sojowa,
cyjanokobalamina (wit. B12), barwnik: dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), monoazotan tiaminy (wit. B1), barwnik:
kompleks miedziowy chlorofiliny.

1 kapsułka zawiera: Koenzym Q10 30 mg, Głóg (wyciąg) 50 mg, Tiamina (wit. B1) 0,55 mg (50%)*, Witamina B6 0,7 mg (50%)*,
Witamina B12 1,25 µg (50%)*.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.
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W sposób niedostępny dla małych dzieci,
W temperaturze do 25oC (nie narażać na przegrzanie, można przechowywać w lodówce).

Dodatkowe informacje

Suplementacja koenzymem Q10 może być stosowana przez długi okres czasu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zaleca się zdrowy tryb życia, w tym zrównoważoną dietę.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.
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