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DOPPELHERZ aktiv d/diabetyków x 30 tbl.
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Dla diabetyków kompletny zestaw 14 witamin i składników mineralnych – opracowany specjalnie dla chorych na
cukrzycę i osób odchudzających się w celu uzupełniania diety. Chrom wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.
Chrom wpływa na aktywność insuliny i poprzez to na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Cynk pełni ważną rolę w
metabolizmie węglowodanów, a witamina B6 w metabolizmie glikogenu (m.in. w wychwytywaniu glukozy przez komórki). Witaminy B6,
B12 i kwas foliowy korzystnie wpływają na poziom homocysteiny we krwi, co ma istotne znaczenie w przypadku cukrzycy. U osób
chorych na cukrzycę obserwuje się wzmożone tworzenie wolnych rodników (tzw. stres oksydacyjny). Cynk, selen, witaminy C i E chronią
komórki przed zwiększonym stresem oksydacyjnym, typowym dla cukrzycy. Witaminy B1, B2, B3 (niacyna), B5 (kwas pantotenowy), B6,
B12, biotyna i wit. C oraz magnez biorą udział w prawidłowym wykorzystywaniu energii przez organizm. Składniki/Substancje aktywne:
Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)Składniki Ilos´c´ (%RWS)wit. B1 (tiamina) 2 mg (182%)wit. B2 (ryboflawina) 1,6 mg (114%)wit. B3 (niacyna)
18 mg (113%)wit. B5 (kwas pantotenowy) 6 mg (100%)wit. B6 3 mg (214%)wit. B7 (biotyna) 150 µg (300%)wit. B9 (kwas foliowy) 450 µg
(225%)wit. B12 9 µg (60%)witamina C 200 mg (250%)witamina E 42 mg (350%)magnez 200 mg (53%)cynk 5 mg (50%)chrom 60 µg
(150%)selen 30 µg (55%)Dawkowanie1 tabletka dziennie z posiłkiem, popijając obficie płynem. Tabletkę można dzielić - dla ułatwienia
połykania. Po 2 miesiącach stosowania można stosować 1 tabletki dziennie.W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest
przyjmowanie preparatu przez co najmniej kilka miesięcy. Nie łączyć z innymi preparatami mineralno-witaminowymi. Należy
przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących przyjmowania leków! Dla prawidłowego metabolizmu zaleca się zdrowy tryb życia i
zrównoważoną dietę. Preparat może być stosowany przez osoby z nietolerancją laktozy lub glutenu. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywanie: 
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25oC. 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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