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DOPPELHERZ aktiv Ginkgo Duo 60 kapsułek
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Ginkgo DUONa krążenie mózgowe i żylnePreparat jest zalecany dla wspomagania krążenia mózgowego i
obwodowego (w kończynach): dla wzmocnienia zdolności do zapamiętywania i kojarzenia lub dla usprawnienia krążenia żylnego w
kończynach. Zawiera wysokiej jakości, standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego oraz kwasy tłuszczowe omega-3.Preparat
zawiera wyciąg standaryzowany na zawartość co najmniej 24% flawonoidów i 6% terpenów.Kwas tłuszczowy DHA (typu omega-3)
wspomaga prawidłowe funkcje mózgua witaminy z grupy B (tiamina /B1, niacyna/B3, kwas pantotenowy/B5, wit.B12) dodatkowo
wspomagają funkcje umysłowe i sprawność umysłową (wit. B5). Zapotrzebowanie na te witaminy zwiększa się szczególnie w okresach
intensywnej pracy układu nerwowego i u osób starszych.Składniki/Substancje aktywne:Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)Składniki Ilos´c´
(%RWS)Ginkgo biloba (wyciąg) 50 mgolej z ryb morskich (z omega-3) 500 mg- kwasy tłuszczowe DHA 60 mgwit. B1 (tiamina) 0,55 mg
(50%)wit. B3 (niacyna) 8 mg (50%)wit. B5 (kwas pantotenowy) 4,5 mg (75%)wit. B12 1,25 µg (50%)witamina E 6 mg (50%)Dawkowanie:1
kapsułka dziennie po posiłku; popić obficie. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej 2-3 miesięczne stosowanie.Nie
zaleca się stosowania równocześnie z lekami przeciwzapalnymi lub przeciwzakrzepowymi (np. aspiryna, ibuprofen, klopidrogel), przy
zmniejszonej krzepliwości krwi lub na tydzień przed operacją. Skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przy stosowaniu leków na
nadciśnienie (diltiazem, nifedypina) lub przeciwpadaczkowych.Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią ani
przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją
laktozy lub glutenu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.Warunki przechowywania:Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do
25oCUwaga! 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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