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Doppelherz aktiv Dla mózgu 30 kaps
 

Cena: 20,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Queisser Pharma Poland Sp. z o.o

Warszawa 02-672

 ul. Domaniewskiej 39 

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Doppelherz aktiv Dla mózgu - suplement diety, zawierający lecytynę, kwasy DHA i EPA, witaminy z grupy B, czyli składniki, które
wspierają funkcjonowanie mózgu. Produkt dla dorosłych i młodzieży.

 

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

Lecytyna jest niezbędna do syntezy jednego z ważniejszych neuroprzekaźników - acetylocholiny. Acetylocholina jest odpowiedzialna
m.in. za przekazywanie impulsów nerwowych.

Kwasy EPA i DHA to m.in. składniki siatkówki oka, synaps nerwowych, to składniki budulcowe kory mózgowej.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Witaminy z grupy B oraz minerały wspomagają układ nerwowy (miedź, witamina B2), wspierają funkcje umysłowo-poznawcze (cynk,
witamina B1, B6, B12, niacyna - B3, kwas foliowy - B9).

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli i młodzież: 1 kapsułka dziennie po posiłku, popijając obficie. Zaleca się co najmniej 2 miesięczne stosowanie.

Zawartość w porcji dziennej:

Sk?adniki 1 kapsu?ka %RWS*

Lecytyna sojowa 500 mg ---

Olej z ?ososia

w tym:

min. 12% DHA

min. 18% EPA

300 mg

 

36 mg

54 mg

---

 

---

---

Witamina B1 1,4 mg 127%

Witamina B2 1,6 mg 114%

Niacyna (Witamina
B3/PP)

13,5 mg NE 84%

Witamina B6 2 mg 143%

Kwas foliowy
(Witamina B9)

200 mcg 100%

Witamina B12 1 mcg 40%

Witamina E 10 mg a-TE 83%

Cynk 2,5 mg 25%

Mied? 500 µg 50%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.

SKŁAD:
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lecytyna sojowa, olej (rybi) z łososia (min. 12% DHA i 18% EPA), żelatyna, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, olej
sojowy, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol, octan i D-alfa-tokoferylu (wit. E), amid kwasu nikotynowego (wit. B3), barwniki:
tlenki i wodorotlenki i żelaza, tlenek cynku (Zn), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), siarczan miedzi (Cu), monoazotan tiaminy (wit. B1),
ryboflawina (wit. B2), cyjanokobalamina (wit. B12), kwas foliowy (wit. B9).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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