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DOPPELHERZ aktiv Na uspokojenie Forte 20 kapsułek
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Na uspokojenie FORTEWzmocniona formuła odpowiednio dobranych wyciągów roślinnych redukujących napięcie
nerwowe i wspomagających dobry nastrój2. Naturalne działanie relaksujące, bez efektów otępienia czy senności podczas dnia.
Wzmocnione wyciągi z ziół o silniejszym działaniu zmniejszającym stres i wspomagającym dobre samopoczucie psychiczne:Wyciąg z
różeńca górskiego (Rhodiola rosea) zwiększa wytrzymałość na stres i wspomaga wydolność umysłową. Wyciągi z melisy i chmielu są
tradycyjnie stosowane w stanach napięcia emocjonalnego, stresu oraz dla zachowania pozytywnego nastroju. Naturalne olejki eteryczne
i bioflawonoidy zawarte w wyciągu melisy wykazują pozytywne działanie na centralny i wegetatywny układ nerwowy. Poprzez układ
wegetatywny wpływają rozkurczająco na mięśniówkę jelit, co powoduje ich relaksację.L-tryptofan jest niezbędnym (egzogennym)
aminokwasem, który służy w organizmie do wytwarzania serotoniny. Magnez, witaminy B6 i B12 wpływają korzystnie na pracę
umysłową oraz redukują skutki zmęczenia. Preparat jest zalecany dla młodzieży i dorosłych, żyjących w napięciu nerwowym,
prowadzących intensywny styl życia, przepracowanych, z osłabioną koncentracją uwagi lub pragnących poprawić swój nastrój.  
Składniki/Substancje aktywne:Składniki Ilos´c´ (%RWS)melisa (wyciąg) 300 mgróżeniec / Rhodiola (wyciąg) 140 mgszyszki chmielu
(wyciąg) 100 mgtryptofan 50 mgmagnez 60 mg (16%)wit.B6 0,7 mg (50%)wit. B12 1,25 µg (50%)Dawkowanie: Stosować 1 kapsułkę
dziennie, po posiłku; najlepiej rano lub podczas obiadu. Najlepszy efekt przynosi regularne stosowanie przez co najmniej 2 tygodnie.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz z nietolerancją na gluten lub laktozę. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji dziennej. Korzystny wpływ na układ nerwowy ma zdrowy tryb życia: regularny wysiłek fizyczny, ćwiczenia relaksacyjne
oraz zrównoważona dieta. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Warunki
przechowywania:Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci; w temperaturze do 25°C.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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