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Doppelherz aktiv A-Z Retard, 40 tabletek
 

cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 40 sztuk

Postać Tabletki

Producent Dopelherz

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Wskazania

Preparat jest szczególnie zalecany dla osób:

narażonych na stres,

w okresach zimowo-wiosennych,

podczas intensywnego wysiłku fizycznego lub umysłowego,

prowadzących niezdrowy tryb życia.

DziałaniePreparat zawiera starannie dobrany i zbilansowany zestaw witamin i minerałów o korzystnym wpływie na prawidłowe funkcje
całego organizmu.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka dziennie. Tabletkę można dzielić. Po miesiącu stosowania: zaleca się ½ tabletki dziennie.

Skład

Składniki: Ilość (%RWS)
Luteina: 1500 µg
Wit. A (retinol): 400 µg (50%)
Tiamina (wit. B1): 3,5 mg (318%)
Ryboflawina (wit. B2): 4 mg (286%)
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 Niacyna (wit. B3): 18 mg (113%)
Kwas pantotenowy (wit. B5): 12 mg (200%)
Witamina B6: 5 mg (357%)
Biotyna (wit. B7): 300 µg (600%)
Kwas foliowy (wit. B9): 450 µg (225%)
Witamina B12: 2,5 µg (100%)
Witamina C: 150 mg (188%)
Witamina D: 5 µg (100%)
Witamina E: 10 mg (83%)
Witamina K: 20 µg (27%)
Wapń: 137 mg (17%)
Fosfor: 105 mg (15%)
Magnez: 56 mg (15%)
Cynk: 5 mg (50%)
Żelazo: 2,1 µg (15%)
Miedź: 900 µg (90%)
jod: 100 µg (67%)
Chrom: 25 µg (63%)
Molibden: 20 µg (40%)
Selen: 10 µg (18%)

Uwagi do stosowania

Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami multimineralnymi i multiwitaminowymi.

Nie zaleca się stosowania łącznie z antybiotykami (stosować odstęp co najmniej 2-3 h).

Stosowanie w ciąży oraz u dzieci do 12 roku życia skonsultować z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Zaleca się zdrowy tryb życia: regularny wysiłek fizyczny oraz zrównoważoną dietę.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci; w temperaturze do 25°C.

Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę oraz z nietolerancją na gluten.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Pozwolenie: GIS 05/2013
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