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DOPPELHERZ aktiv A-Z RETARD x 40 tbl.
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv A-Z  - kompletny zestaw 23 witamin i minerałów oraz luteiny, w unikalnej formie tabletki o przedłużonym działaniu.
Preparat jest szczególnie zalecany dla osób: narażonych na stres, w okresach zimowo-wiosennych, podczas intensywnego wysiłku
fizycznego lub umysłowego, prowadzących niezdrowy tryb życia.Specjalna formuła o przedłużonym uwalnianiu (RETARD) umożliwia
równomierne uwalnianie składników odżywczych, co zapewnia najlepsze ich przyswajanie.Tabletki RETARD działają jak „dozownik”, z
którego przez cały dzień – stopniowo – uwalniane są składniki odżywcze. Zapewnia to lepsze przyswajanie witamin, a także optymalne
ich wykorzystanie przez organizm. Wiele witamin i składników mineralnych nie może być bowiem magazynowanych przez organizm w
znaczących ilościach: np. szybkie przyswojenie wysokiej dawki witaminy C spowoduje, że znaczna jej część zostanie wydalona, zanim
zostanie wykorzystana przez organizm. Nieprawidłowe odżywianie (np. zbyt mało porcji warzyw i owoców każdego dnia),
niedostosowane do zapotrzebowania organizmu może powodować obniżenie sprawności organizmu.1 tabletka o przedłużonym
działaniu dostarcza cały dzień niezbędne do życia składniki, ważne dla zachowania sprawności i dobrego samopoczucia. Preparat
zawiera starannie dobrany i zbilansowany zestaw witamin i minerałów o korzystnym wpływie na prawidłowe funkcje całego organizmu1:
Składniki/Substancje aktywne:Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)Składniki:(%RWS)luteina 1500 µg, wit. A (retinol) 400 µg(50%), wit. B1
(tiamina) 3,5 mg(318%), wit. B2 (ryboflawina) 4 mg(286%), wit. B3 (niacyna) 18 mg(113%), wit. B5 (kwas pantotenowy) 12 mg(200%), wit.
B6 5 mg(357%), wit.B (biotyna) 300 µg(600%), wit. B9 (kwas foliowy) 450 µg(225%),wit. B12 2,5 µg(100%), witamina C 150 mg(188%), 
witamina D 5 µg(100%), witamina E 10 mg(83%), witamina K 20 µg(27%), wapń 137 mg(17%),fosfor 105 mg(15%),magnez 56 mg(15%),
cynk 5 mg(50%), żelazo 2,1 µg(15%), miedź 900 µg (90%),jod 100 µg(67%), chrom 25 µg(63%), molibden 20 µ(40%)selen 10 µg(18%)
Dawkowanie:Stosować 1 tabletkę dziennie po posiłku, popijając obficie. Tabletkę można dzielić. Po miesiącu stosowania: zaleca się 1
tabletki dziennie. Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami multimineralnymi i multiwitaminowymi. Nie zaleca się stosowania
łącznie z antybiotykami (stosować odstęp co najmniej 2-3 h). Stosowanie w ciąży oraz u dzieci do 12 roku życia skonsultować z
lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Zaleca się zdrowy tryb życia: regularny wysiłek fizyczny oraz zrównoważoną
dietę. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Warunki Przechowywania:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci; w temperaturze do 25°C.Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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