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DOPPEL.aktiv Na odporność x 30 kaps.
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Na odpornośćCzosnek i żeń-szeńNa wzmocnienie odporności i sił witalnych.Preparat czosnkowo-żeńszeniowy z
witaminami, zalecany w celu wzmocnienia sił obronnych organizmu, szczególnie w okresie jesienno- zimowym i przesilenia wiosennego
oraz u osób starszych.Czosnek wzmacnia ogólną odporność organizmu oraz korzystnie wpływa na drogi oddechowe. Jednocześnie
czosnek wpływa pozytywnie na układ sercowo-naczyniowy oraz pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu.Żeń-szeń
wspomaga odporność organizmu oraz siły witalne.Witamina A umożliwia prawidłowe funkcjonowanie śluzówki wyściełającej m.in. drogi
oddechowe (oskrzela, gardło, nos).Witamina B6 przyczynia się do prawidłowego działania układu odpornościowego poprzez udział w
wytwarzaniu przeciwciał.Witamina B1 pełni rolę w wytwarzaniu energii w organizmie oraz wspomaga pracę serca. Obie witaminy
wspomagają również układ nerwowy, a wit.B6 pomaga zwalczyć skutki zmęczenia. Witamina E jest przeciwutleniaczem
(antyoksydantem), który przeciwdziała m.in. powstawaniu utlenionych form lipidów, co pozytywnie wpływa na stan zdrowia organizmu.
Składniki/Substancje aktywne:Dzienna Porcja (2 kapsułki)Składniki Ilos´c´ (%RWS)czosnek (wyciąg olejowy) 360 mgżeń-szeń (wyciąg)
100 mgwit. B1 (tiamina) 2,8 mg (254%)wit. B6 4 mg (286%)wit. A (retinol) 600 µg (76%)witamina E 20 mg (166%) Dawkowanie:Stosować
1 kapsułkę dziennie po posiłku; popić obficie. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 2 kapsułek dziennie. Po 2-3 miesiącach
stosowania zaleca się zrobić miesięczną przerwę w stosowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej (2 kaps.). Korzystny
wpływ na odporność ma zdrowy tryb życia, w tym zrównoważona dieta. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz 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.
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