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Doppelherz Aktiv Witamina C 1000 Max + witamina D, 30
tabletek
 

Cena: 12,74 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Doppelherz aktiv Witamina C 1000 MAX + Witamina D
30 tabl. / Suplement diety
Ciesz się odpornością!
Maksymalna ilość witaminy C w zalecanej dziennej porcji w suplemencie diety do 1000 mg1.
1 tabl. dziennie to aż 1000 mg (1250%*) witaminy C oraz 20µg (400%*) witaminy D wspierających układ odpornościowy organizmu.

Witamina C i witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Wspomaga Prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (dzięki zawartości witaminy C, Witaminy D)
Ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym oraz przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i znużenia (dzięki zawartości witaminy
C),
Utrzymanie zdrowych kości oraz prawidłowego funkcjonowania mięśni (dzięki zawartości witaminy D)

 Dzienna porcja do spożycia

(1 tabletka zawiera) ilość %RWS*
Witamina C 1000 mg 1250%
Witamina D 20 µg 400%
*Referencyjne wartości spożycia
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 Sposób użycia:

Zaleca się spożywać 1 tabletkę dziennie z posiłkiem, popijając obficie wodą. W razie trudności z połykaniem tabletki można podzielić na
pół.

 Ostrzeżenie:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenia ma
zbilansowana dieta i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytuty (zamienniki) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy stosować u dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz osób z zaburzeniami czynności nerek.
Preparat może być stosowany przez osoby z cukrzycą oraz nietolerujące laktozy

1Żródło: GIS, uchwała nr 5/2019.

 Producent:

Queisser Pharma GmbH
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Germany
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