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Doppelherz aktiv Na wątrobę, 30 kapsułek
 

Cena: 11,56 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Zastosowanie

Preparat jest zalecany przy ciężkostrawnej diecie, dla usprawnienia naturalnej regeneracji wątroby, dla oczyszczenia organizmu i w celu
wspomagania trawienia.

Działanie

Karczoch usprawnia trawienie (wytwarzanie żółci) oraz oczyszczanie wątroby i utrzymanie prawidłowego poziomu lipidów we krwi
(poprzez wydalanie cholesterolu z żółcią). Dzięki temu wpływa pozytywnie na funkcjonowanie wątroby, jelit oraz odchudzanie. Składniki
zawarte w karczochu wspomagają również detoksyfikację, czyli usuwanie toksyn i zbędnych produktów przemiany materii z organizmu.
Karczoch jest stosowany tradycyjnie w kuchni śródziemnomorskiej oraz do produkcji preparatów ochraniających wątrobę.
Kwasy tłuszczowe omega-3 są składnikami budulcowymi błon komórkowych. Omega-3 pochodzące z ryb (DHA+EPA) wpływają również
korzystnie na funkcjonowanie serca. Spożywanie omega-3 jest zalecane również osobom na diecie niskotłuszczowej (np. wątrobowej
lub odchudzającej), dla uzupełnienia podaży zdrowych kwasów tłuszczowych.
Witaminy B5 i B6 wspomagają metabolizm energetyczny komórek. Witamina E chroni je przed wolnymi rodnikami tlenowymi.

Sposób użycia:

Stosować 2 kapsułki dziennie najlepiej z posiłkiem. Dawkę można podzielić na 2 posiłki. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się
przynajmniej 2 miesięczne stosowanie.
Dodatkowe informacje:
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Osoby chore na hemofilię, przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub z kamicą żółciową powinny skonsultować stosowanie preparatu z
lekarzem.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz z nietolerancją glutenu lub laktozy.
Nie nalezy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Korzystny wpływ na układ krążenia ma spożycie co najmniej 250 mg EPA+DHA dziennie. Prawidłowej pracy wątroby sprzyja
zdrowy tryb życia i zrównoważona dieta. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25oC

Składniki:

olej z łososia (zawierający min. 18% EPA i 12% DHA), żelatyna, wyciąg z karczocha zwyczajnego (Cynnara scolymus L.), subst.
utrzymująca wilgoć: glicerol, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, subst. przeciwzbrylająca: wosk pszczeli żółty, octan
DL-alfa-tokoferylu (wit. E); barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu, kompleks miedziowy chlorofiliny; D-pantotenian
wapnia (wit. B5), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6).

Producent:

Queisser Pharma GmbH
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Germany
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