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Doppelherz aktiv Na prostatę, 30 kapsułek
 

Cena: 27,45 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Doppelherz aktiv na prostatę, suplement diety wspomagający funkcjonowanie prostaty oraz reguluje rytm oddawania moczu. Zawiera
specjalnie dobrany zestaw składników o korzystnym wpływie na jakość życia mężczyzn po 40 roku życia i prawidłowe funkcjonowanie
prostaty. Wyciąg z pokrzywy, składniki pestek dyni wspomaga usprawnienie funkcjonowania nerek, oddawania moczu oraz korzystny
wpływ na stan prostaty. Witamina E, cynk, selen i mangan wspomaga ochronę komórek przed uszkodzeniami wywoływanymi przez
wolne rodniki.

Zastosowanie
Wspomaganie funkcjonowania prostaty.

Zalecane spożycie

1 kapsułka na dobę po posiłku, popijając obficie.
Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się stosować co najmniej 6 miesięcy.

Skład
Olej z pestek dyni (Cucurbita pepo) tłoczony na zimno, olej z siemienia lnianego (Linum usitatissimum), żelatyna, wyciąg z liści pokrzywy
(Urtica dioica); substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol; emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizator: wosk
pszczeli żółty, emulgator: lecytyna sojowa, D-alfa-tokoferol (wit. E), tlenek cynku (Zn), siarczan manganu (Mn), barwniki: tlenki i
wodorotlenki żelaza, selenian sodu (Se IV).

1 kapsułka zawiera: olej z pestek dyni 400 mg, Olej z siemienia lnianego 300 mg, Pokrzywa (wyciąg) 250 mg, Witamina E 14 mg
(117%)*, Cynk 8 mg (80%)*, Mangan 2 mg (100%)*, Selen 50 µg (91%)*.

*RWS-referencyjna wartość spożycia.

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

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/doppelherz-aktiv-na-prostate-30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

Przechowywanie

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

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować jednocześnie z preparatami mineralnymi (zawierającymi mangan, selen lub cynk).

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.
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