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Doppelherz aktiv Na uspokojenie, 20 kapsułek
 

Cena: 13,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Doppelherz aktiv na uspokojenie, suplement diety w postaci kapsułek. Naturalne olejki eteryczne i bioflawonoidy zawarte w wyciągu
melisy wykazują pozytywne działanie na centralny i wegetatywny układ nerwowy. Poprzez układ wegetatywny wpływają rozkurczająco
na mięśniówkę jelit, co powoduje ich relaksację. Wyciąg z chmielu łagodzi pobudzenie nerwowe oraz sprzyja dobremu samopoczuciu.
Różeniec górski (Rhodiola rosea) zwiększa wytrzymałość na stres, poprawia wydolność umysłową i zmniejsza efekty przemęczenia.
Witaminy B6 i B12 wpływają korzystnie na funkcje psychiczne (poznawcze i emocjonalne) oraz ograniczają skutki zmęczenia.

Zastosowanie
Dla dorosłych i młodzież:

Żyjących w napięciu nerwowym,
Prowadzących intensywny styl życia,
Przepracowanych,
Mających problem z koncentracją uwagi.

Zalecane spożycie

Dziennie: 1 kapsułkę, najlepiej rano lub po południu.
Aby uzyskać najlepszy efekt należy stosować regularnie przez co najmniej 2 tygodnie.

Skład
Wyciąg z liści melisy (Melissa officinalis), wyciąg z szyszek chmielu (Humulus lupulus), wyciąg z korzenia różeńca górskiego (Rhodiola
rosea), żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cyjanokobalamina (witamina B12), barwnik:
dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza oraz błękit patentowy V.

1 kapsułka zawiera: Wyciąg z liści melisy (5:1) 300 mg, Wyciąg z szyszek chmielu 100 mg, Wyciąg z korzeni różeńca górskiego 100 mg,
Witamina B6 0,7 mg (50%)*, Witamina B12 1,25 µg (50%)*.
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla małych dzieci,
W temperaturze do 25°C.

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 osoby chore na cukrzycę oraz z nietolerancją na gluten lub laktozę.
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