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Doppel herz Activ Vital Tonik - 750ml
 

Cena: 45,00 pln

Opis słownikowy

Pojemność 750ml

Producent Queisser

Opis produktu
 

 

Doppel herz Activ Vital Tonik -preparat o działaniu wzmacniająco-tonizującym zalecany do stosowania przez osoby narażonych na stres,
w sile wieku lub o ograniczonej aktywności fizycznej.

Płyn wspomaga zwiększenie sił witalnych i usprawnia czynność serca, układu krążenia i układu nerwowego.

Doppel herz Activ Vital Tonik zawiera w swoim składzie wyciąg z owoców głogu, z melisy, witaminy z grupy B, witaminę C, żelazo, wyciąg
ze skórek winogron i koncentrat czerwonego wina - bez alkoholu.

 

Działanie:

- wyciąg z owoców głogu - wykazuje działanie relaksujące i wspomaga pracę serca

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- wyciąg z melisy - ma działanie relaksujące, wspomaga dobre samopoczucie i ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu krążenia

 

- żelazo - wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych np. zapamiętywanie, pomaga w zmniejszeniu zmęczenia, bierze
udział w procesie wytwarzania hemoglobiny i czerwonych krwinek oraz transporcie tlenu przez krew

 

- standaryzowany wyciąg ze skórek winogron i koncentrat czerwonego wina (bez alkoholu) - dostarczają organizmowi bioflawonoidów
w dawce odpowiadającej 2 kieliszkom czerwonego wina (ok. 200 ml)

 

- witamina C - zwiększa przyswajanie żelaza i wspomaga produkcję kolagenu umożliwiającego właściwe funkcjonowanie naczyń
krwionośnych (np. w sercu i mózgu)

 

- witaminy z grupy B (B6, B12, niacyna, tiamina, ryboflawina, kwas pantotenowy, kwas foliowy) - wspierają funkcje umysłowe, układ
nerwowy, pomagają zmniejszyć zmęczenie i biorą udział w wytwarzaniu czerwonych krwinek.

 

 

Stosowanie::

Stosować po posiłku, doustnie 3 razy dziennie po 20 ml (2 łyżki stołowe).

Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

 

 

Składniki:

Woda oczyszczona, substancja zagęszczająca: sorbitol, wyciąg z owoców głogu, wyciąg z liści melisy, koncentrat czerwonego wina,
regulator kwasowości: kwas mlekowy, aromat mandarynkowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, kwas L-askorbinowy (wit. C),
cytrynian amonu-żelaza (żelazo III), standaryzowany wyciąg ze skórek winogron, amid kwasu nikotynowego (wit.B3), aromat: wanilina, D-
pantotenian wapnia (wit. B5), substancja słodząca: acesulfam K, ryboflawina (wit. B2), chlorowodorek tiaminy (wit. B1), chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6), substancja słodząca: sacharynian sodu, regulator kwasowości: E 524, kwas foliowy (wit. B9), siarczan manganu,
siarczan miedzi, cyjanokobalamina (wit. B12). Zawiera substancje słodzące.

 

Preparat nie zawiera alkoholu.

 

Może być spożywany przez chorych na cukrzycę, wegan, wegetarian, osoby z nietolerancją laktozy i glutenu.
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Nie zaleca się stosowania płynu przez kobiety w ciąży, karmiące, dzieci oraz przy nadmiernym wchłanianiu żelaza.

 

 

Pojemność: 750ml
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