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Doppelherz aktiv na sen Forte, 20 tabletek
 

Cena: 17,47 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabletek

Postać tabletki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Doppelherz aktiv na sen Forte, suplement diety w postaci tabletek z melatoniną i magnezem. Wzmocniona kompozycja składników
ułatwia zasypianie, działa uspakajająco, wspomaga zdrowy sen. Preparat jest polecany dla osób dorosłych i młodzieży
doświadczających trudności z zasypianiem. Dzięki naturalnym składnikom można przyjmować długotrwale, nie powodując uzależnienia.
Melatonina wspomaga skrócenie czasu potrzebnego do zaśnięcia. Wyciągi z szyszek chmielu, melisy i lawendy wspomagają redukcję
napięcia nerwowego, wspomaganie jakości snu oraz dobre samopoczucie w ciągu dnia.

Zastosowanie
Wspomaganie zasypiania i utrzymanie zdrowego snu.

Zalecane spożycie

1 tabletkę na około godzinę przed snem; dobrze popić.
Pełny efekt pojawia się po około tygodniu regularnego stosowania.

Skład
Substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus), tlenek magnezu (Mg), wyciąg z liści melisy (Melissa
officinalis), wyciąg z kwiatów lawendy (Lavandula angustifolia), subst. glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, subst. wypełniająca:
hydroksypropyloceluloza, subst. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, subst. wypełniająca: guma celulozowa usieciowana, subst.
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, subst. przeciwzbrylająca: talk, barwnik: dwutlenek tytanu, subst. glazurująca:
glikol polietylenowy, melatonina, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 tabletka zawiera: Szyszki chmielu (wyciąg) 200 mg, Melisa (wyciąg) 100 mg, Lawendy kwiaty (wyciąg) 30 mg, Melatonina 1 mg,
Magnez 56,3 mg (15%)*, Witamina B6 0,4 mg (29%)*.
*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.
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W sposób niedostępny dla małych dzieci,
W temperaturze do 25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią,
Nie stosować przy nadwrażliwości na lawendę lub inne składniki preparatu.

Dodatkowe informacje

W ciągu dnia polecamy stosowanie preparatu Doppelherz aktiv Na uspokojenie.
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 osoby chore na cukrzycę oraz z nietolerancją na gluten lub laktozę.
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