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Doppelherz Aktiv-Meno Forte 30 tabletek
 

Cena: 28,57 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: QUEISSER

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

OPIS:

Doppelherz aktiv Aktiv-Meno Forte to suplement diety, zawierający unikalną kombinacje 13 aktywnych składników, z najwyższą łączną
dawką izoflawonów sojowych i wyciągu z szyszek chmielu.

 

ZASTOSOWANIE:

Standaryzowany wyciąg z szyszek chmielu wspomaga łagodzić objawy związane z okresem menopauzy, takie jak: uderzenie gorąca,
nadmierne pocenie się, trudności z zasypianiem, drażliwość, gwałtowne bicie serca. Izoflawony sojowe posiadają zbliżoną budowę do
żeńskich hormonów płciowych, dzięki temu posiadają zdolność wiązania się z receptorami estrogenowymi. Witaminy B1, B3, B5, B7, B9,
B12 oraz jod wspierają procesy koncentracji i zapamiętywania oraz redukują skutki zmęczenia. Wapń i witamina D wspomagają
prawidłową mineralizację tkanki kostnej oraz wzmocnienie kości.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 1 tabletka po posiłku. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej dwumiesięczne stosowanie.

 

SKŁAD:

Węglan wapnia (Ca), koncentrat sojowy o zaw. 40% izoflawonów sojowych,subst. wypełniające: celuloza i guma akacjowa; wyciąg z
szyszek chmielu (DER 5,5:1), subst. przeciwzbrylająca: talk, subst. wypełniająca: guma celulozowa usieciowana, amid kwasu
nikotynowego (wit. B3), subst. przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych; subst. glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, D-pantotenian wapnia (wit. B5), subst. glazurująca: glikol polietylenowy,
chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), ryboflawina (wit,. B2), monoazotan tiaminy (wit.B1), kwas foliowy (wit. B9), jodek potasu (I), D-
biotyna (wit.B7), cholekalcyferol (wit. D), cyjanokobalamina (wit.B12).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.

Chronić przed światłem.

 

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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