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Doppelherz aktiv Na odporność, 30 kapsułek
 

Cena: 10,74 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 Opis produktu:

Zastosowanie

Na wzmocnienie odporności i sił witalnych.
Preparat czosnkowo-żeńszeniowy z witaminami, zalecany w celu wzmocnienia sił obronnych organizmu, szczególnie w okresie
jesienno- zimowym i przesilenia wiosennego oraz u osób starszych.

 Działanie

Czosnek wzmacnia ogólną odporność organizmu oraz korzystnie wpływa na drogi oddechowe. Jednocześnie czosnek wpływa
pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy oraz pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.
Żeń-szeń wspomaga odporność organizmu oraz siły witalne.
Witamina A umożliwia prawidłowe funkcjonowanie śluzówki wyściełającej m.in. drogi oddechowe (oskrzela, gardło, nos).
Witamina B6 przyczynia się do prawidłowego działania układu odpornościowego poprzez udział w wytwarzaniu przeciwciał.
Witamina B1 pełni rolę w wytwarzaniu energii w organizmie oraz wspomaga pracę serca. Obie witaminy wspomagają również układ
nerwowy, a wit.B6 pomaga zwalczyć skutki zmęczenia.
Witamina E jest przeciwutleniaczem (antyoksydantem), który przeciwdziała m.in. powstawaniu utlenionych form lipidów, co pozytywnie
wpływa na stan zdrowia organizmu.
Specjalnie dobrana kombinacja składników wzmacniających system odpornościowy oraz pracę serca, układu krążenia i układu
nerwowego.

  Sposób użycia:
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Stosować 1 kapsułkę dziennie po posiłku; popić obficie. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 2 kapsułek dziennie. Po 2-3
miesiącach stosowania zaleca się zrobić miesięczną przerwę w stosowaniu.

 Dodatkowe informacje:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej (2 kaps.). Korzystny wpływ na odporność ma zdrowy tryb życia, w tym zrównoważona
dieta. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci, w temp. do 25oC.

Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz nietolerancją laktozy lub glutenu.

 Składniki:

macerat olejowy z czosnku (1:1), żelatyna, olej sojowy, korzeń żeń-szenia rozdrobniony (Panax C.A. Meyer), subst. utrzymująca wilgoć:
glicerol, subst. przeciwzbrylająca: wosk pszczeli żółty, octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E), subst. zagęszczająca: sorbitol, emulgator:
lecytyna sojowa, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), barwniki: dwutlenek tytanu oraz tlenki i wodorotlenki żelaza, monoazotan tiaminy
(wit. B1), palmitynian retinylu (wit. A)

Producent:

Queisser Pharma GmbH
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Germany
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