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Doppelherz aktiv Na skurcze 30 tabletek
 

Cena: 11,42 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Na skurcze, 30 tabletek

**Opis produktu:**

Suplement diety Doppelherz® aktiv Na skurcze szczególnie zalecany przy utracie elektrolitów w wyniku pocenia się i intensywnego
wysiłku fizycznego oraz w stanach zmęczenia.

Suplement diety Doppelherz® aktiv Na skurcze zawiera starannie dobrane składniki, które przyczyniają się do:
1utrzymania równowagi elektrolitowej (magnez),
2prawidłowego funkcjonowania mięśni (magnez, potas),
3właściwego funkcjonowania układu nerwowego (magnez, potas, witamina B6, witamina B12),
zachowania prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej (cynk),
utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych (cynk, chrom),
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (magnez, witamina B6, witamina B12, żelazo),
zachowania prawidłowego metabolizmu energetycznego (magnez, witamina B12, witamina B6, żelazo),
Produkt w szczególności polecany do stosowania przy:
utracie elektrolitów w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego i pocenia się,
zwiększonym oddawaniu moczu, wymiotach itp.
nieprawidłowej diecie (nadmiar węglowodanów i białek o działaniu zakwaszającym),
piciu znacznych ilości kawy,
osłabieniu organizmu (stany zmęczenie i znużenia).

**Składniki:**

diwęglan potasu, tlenek magnezu, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja
przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, siarczan cynku, siarczan żelaza(II), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
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tłuszczowych, substancja wypełniająca: glikol polietylenowy, skrobia, substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja przeciwzbrylająca:
estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
cyjanokobalamina, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, chlorek chromu(III).

**Zalecane spożycie:**

Stosować 1 tabletkę dziennie po posiłku, popijając obficie. Tabletkę można dzielić dla łatwiejszego połykania. Nie stosować na czczo.
Przy długotrwałym stosowaniu (ponad 1 miesiąc) zaleca się 1 tabletki dziennie.

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek

**Producent:**

Queisser Pharma,
Schleswiger Strasse 74,
24941 Flensburg,
Germany.

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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