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Doppelherz aktiv Dla diabetyków witaminy 30 tabl
 

cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent Dopelherz

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

W suplemencie diety Doppelherz Activ dla diabetyków znajdują się:

witaminy z grupy B: B1, B2, B5, B6, B12 oraz kwas foliowy i biotyna, które są niezbędne dla prawidłowego metabolizmu węglowodanów, a
także zapewniają ochronę przed miażdżycą,

witaminy C i E - chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

składniki mineralne, takie jak chrom, selen, cynk i magnez, które odpowiadają m.in. za procesy syntezy i uwalniania insuliny, a także
zapobiegają niedoborom magnezu.

Jedna tabletka dziennie Doppelherz Dla diabetyków pokrywa zwiększone zapotrzebowanie organizmu na witaminy i substancje
mineralne.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zażywać 1 tabletkę dziennie razem z posiłkiem, popijając odpowiednią ilością płynu.

Nie ssać, nie rozgryzać. Tabletkę można dzielić. W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest przyjmowanie preparatu przez
dłuższy okres czasu.

Skład

1 tabletka zawiera:

witaminy: kwas L-askorbinowy (wit. C), octan D-alfa-tokoferylu (wit. E),  monoazotan tiaminy (wit. B1), ryboflawina (wit. B2), D-
pantotenian wapnia (wit. B5) chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), cyjanokobalamina  (wit. B12), kwas foliowy, D-biotyna i amid kwasu
nikotynowego (wit.PP);
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składniki mineralne: tlenek magnezu, glukonian cynku, chlorek chromu (III), selenin sodu;

wypełniacze: celuloza mikrokrystaliczna,  skrobia ryżowa; mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (emulgator); dwutlenek krzemu
(subst. przeciwzbrylająca), hydroksypropylometyloceluloza (zagęstnik), guma arabska (emulgator), stearynian magnezu (subst.
przeciwzbrylająca), szelak (subst. do stosowania na powierzchnię), dwutlenek tytanu (barwnik), talk (subst. przeciwzbrylająca), glicerol
(subst. utrzymująca wilgotność), monooleinian polioksyetylenosorbitolu (emulgator), tlenki i wodorotlenki żelaza (barwnik),  cyklaminian
wapnia (substancja słodząca).

Wartość odżywcza 100 g (odpowiednik 87 tabletek): wart. energetyczna: 78 kcal /324 kJ; białko: 1,4 g, węglowodany: 6,4 g (nie zawiera
cukrów prostych ani dwucukrów), tłuszcz: 4,8 g (w tym 1,6  g nasyconych kwasów tłuszczowych), błonnik pokarmowy: 10,1 g,  sód 0,001
g. Zawiera  substancję słodzącą: cyklaminian wapnia. Produkt niskosodowy.

Dzienna porcja (1 tabletka) zawiera:

Ilość                            % ZDS*

Witaminy:

Biotyna - 150 mg - 100%

Tiamina (wit. B1) - 2 mg - 143%

Ryboflawina (wit. B2) - 1,6 mg - 100%

Pantotenian wapnia (wit. B5) - 6 mg - 100%

Witamina B6 - 3 mg - 150%

Witamina B12 - 9 mg - 900%

Witamina C - 200 mg - 333%

Witamina E - 42 mg -420%

Kwas foliowy - 450 mg - 225%

Niacyna (wit. PP) - 18 mg - 100%

Składniki mineralne:

Magnez - 200 mg - 66%

Cynk - 5 mg - 33%

Chrom (III) - 60 mg

Selen - 30 mg

% procent realizacji zalecanego dziennego spożycia (ZDS)

Uwagi do stosowania

Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących diety cukrzycowej, odpowiedniej ilości ruchu i przyjmowania leków! Zaleca się
stosowanie zróżnicowanej i zrównoważonej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
dziennej. Nie należy łączyć z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi bez zalecenia lekarza. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci; w temperaturze do +25oC Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Zawartość
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30 tabletek

Sposób przechowywania

15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Pozwolenie: IŻIŻ
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