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DOPPELHERZ aktiv Na prostatę 30 kapsułek
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek specjalego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Na prostatęWzmocniony składSkładniki zawarte w pestkach dyni oraz siemieniu lnianym i wyciągu z pokrzywy są
zalecane dla mężczyzn po 40 roku życia, którzy powinni szczególnie zadbać o:- prawidłowe funkcje prostaty,- sprawność układu
moczowo-płciowego,- prawidłowy rytm oddawania moczu.Preparat zawiera specjalnie dobrany zestaw składników o korzystnym
wpływie na jakość życia mężczyzn po 40 roku życia i prawidłowe funkcjonowanie prostaty.Wyciąg z pokrzywy usprawnia
funkcjonowanie nerek, oddawanie moczu oraz korzystnie wpływa na stan prostaty. Zawiera składniki, które stabilizują pracę komórek
prostaty. Składniki pestek dyni wpływają korzystnie na funkcjonowanie prostaty i oddawanie moczu. Spożywanie znacznych ilości
pestek dyni jest uznawane za jedną z zalet zdrowotnych diety bałkańskiej.Olej z siemienia lnianego zawiera niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe (NNKT), w tym kwasy omega-3, szczególnie zalecane dla mężczyzn po 40 roku życia. Witamina E, cynk, selen i
mangan chronią komórki przed uszkodzeniami wywoływanymi - wraz z wiekiem - przez wolne rodniki. Szczególną rolę dla męskiej
płodności odgrywają cynk i selen, wpływając m.in. na jakość plemników.Składniki/Substancje aktywne:Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)
Składniki Ilos´c´ (%RWS)olej z pestek dyni 400 mgolej z siemienia lnianego 300 mgpokrzywa (wyciąg) 250 mgwitamina E 10 mg (117%)
cynk 8 mg (80%)mangan 2 mg (100%)selen 50 µg (91%)Dawkowanie:1 kapsułka dziennie po posiłku, popijając obficie. Dla uzyskania
odpowiedniego efektu zaleca się stosować co najmniej 6 miesięcy.Nie stosować jednocześnie z preparatami mineralnymi
(zawierającymi mangan, selen lub cynk)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 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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