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DOPPELHERZ aktiv Meno Forte x 30 tbl.
 

Cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Aktiv-Meno FORTEPreparat jest zalecany dla kobiet po 40 roku życia, dla lepszego samopoczucia w okresie
menopauzy i zdrowia po menopauzie. Składniki preparatu:- łagodzą uderzenia gorąca Standaryzowany wyciąg z szyszek chmielu
pomaga łagodzić objawy związanez okresem menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, trudności z zasypianiem,
drażliwość, gwałtowne bicie serca.- ułatwiają zasypianie Standaryzowany wyciąg z szyszek chmielu pomaga łagodzić objawy związanez
okresem menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, trudności z zasypianiem, drażliwość, gwałtowne bicie serca.-
wspomagają koncentracjęWitaminy z grupy B (B1, B3, B5, B7, B9, B12) oraz jod wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania.
Witaminy z grupy B (poza wit. B1 i B7,) redukują również skutki zmęczenia.- wzmacniają kościWapń i witamina D sprzyjają prawidłowej
mineralizacji tkanki kostnej oraz wzmocnieniu kości.Jest to szczególnie istotne dla kobiet po menopauzie.Składniki/Substancje
aktywneDzienna Porcja (=1 Tabletka)Składniki Ilos´c´ (%RWS)Koncentrat sojowy 125 mg- izoflawony 50 mgszyszki chmielu (wyciąg) 50
mgwapń 400 mg (50%)jod 100 µg (67%)witamina D 10 µg (200%)wit. B1 (tiamina) 0,55 mg (50%)wit. B2 (ryboflawina) 0,7 mg (50%)wit.
B3 (niacyna) 16 mg (100%)wit. B5 (kwas pantotenowy)6 mg (100%)wit. B6 0,7 mg (50%)wit. B7 (biotyna) 50 µg (100%)wit. B9 (kwas
foliowy) 200 µg (100%)wit. B12 2,5 µg (100%)Dawkowanie:1 tabletka dziennie po posiłku. Tabletkę można dzielić. Dla uzyskania
odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej dwumiesięczne stosowanie.Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy
diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.W przypadku stwierdzonych niedoborów jodu w
organizmie skonsultować się z lekarzem. Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub
glutenu.Warunki przechowywania:Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temp. 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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaopt.pl
http://www.tcpdf.org

