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DOPPELHERZ Vital Tonik 1000 ml
 

Cena: 45,99 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Doppelherz Vital Tonik (1000 ml)Na wzmocnienie sercaPreparat wzmacniająco-tonizujący stosowany w celu zwiększenia sił witalnych
organizmu. Ekstrakty roślinne z głogu, melisy i skórek winogron oraz żelazo usprawniają pracę układu krążenia, serca i układu
nerwowego. Witaminy z gr. B i C wspomagają funkcje poznawcze (kojarzenie i zapamiętywanie)1.Preparat jest zalecany do stosowania
w diecie osób z nadwagą, palących papierosy, żyjących w długotrwałym stresie, w sile wieku, o podwyższonym poziomie cholesterolu, o
niskiej aktywności fizycznej oraz osób, które muszą szczególnie zadbać o swoje serce.Preparat Vital Tonik zawiera wysokie dawki
aktywnych biologicznie flawonoidów oraz witamin i żelaza istotnych dla pracy układu krwionośnego i nerwowego. Wyciągi roślinne są
bogatym źródłem bioflawonoidów, naturalnych substancji pełniących funkcje obronne i odpornościowe u roślin.  Preparat nie zawiera
alkoholu; może być stosowany przez chorych na cukrzycę.Składniki/Substancje aktywne:Dzienna Porcja (60 ml)Składniki Ilos´c´
(%RWS)głóg (wyciąg) 600 mgmelisa (wyciąg) 600 mgwino czerw. (wyciąg 30:1) 600 mgwinogrona czerw. (wyciąg 500:1) 30 mgżelazo
10,5 mg (75%)wit. B1 (tiamina) 3 mg (273%)wit. B2 (ryboflawina) 3 mg (214%)wit. B3 (niacyna) 15 mg (94%)wit. B5 (kwas pantotenowy)
9,6 mg (160%)wit. B6 3 mg (214%)wit. B9 (kwas foliowy) 180 µg (90%)wit. B12 2,1 µg (84%)witamina C 60 mg (75%)Dawkowanie:
Stosować doustnie 2–3 razy dziennie po 20 ml (2 łyżki stołowe) preparatu najlepiej podczas posiłku. Po otwarciu butelki -
przechowywać w lodówce do 2 miesięcy.Nie zaleca się stosowania przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz przy
hemochromatozie (nadmiernym wchłanianiu żelaza). Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi znaczne dawki
żelaza, ani z antybiotykami z grupy tetracyklin (np. doksycyklina).Nie zawiera alkoholu. Preparat może być stosowany osoby chore na
cukrzycę oraz z nietolerancją glutenu lub laktozy a także przez wegan i wegetarian.Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Warunki przechowywania:Przechowywać w
temperaturze do 25oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Powstawanie osadu może być spowodowane zawartością składników naturalnych i nie wpływa na jakość produktu.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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