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DOPPELHERZ AKTIV AKTIV-MENO 30 kapsułek
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

DOPPELHERZ AKTIV AKTIV-MENO 

Dla kobiet powyżej 40 roku życia:

łagodzi objawy menopauzy

wpływa korzystnie na stan układu kostnego  

reguluje poziom cholesterolu  

 

Doppelherz Aktiv-Meno jest szczególnie zalecany dla kobiet, u których występują dolegliwości związane z okresem menopauzy, takie jak
uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, problemy z koncentracją, bezsenność, drażliwość lub przygnębienie, gwałtowne bicie serca.
Składniki preparatu dodatkowo wzmacniają układ kostny oraz pozytywnie wpływają na poziomu cholesterolu we krwi.Izoflawony sojowe
posiadają zdolność wiązania się z receptorami estrogenowymi, przez co wykazują działanie zbliżone do żeńskich hormonów płciowych.
Stwierdzono, że w Azji, gdzie spożycie soi jest wysokie, kobiety znacznie rzadziej cierpią na dolegliwości związane z okresem
menopauzy.U kobiet w okresie przekwitania oraz po menopauzie często dochodzi do podwyższenia poziomu "złego" cholesterolu.
Izoflawony sojowe korzystnie wpływają na poziom frakcji LDL cholesterolu we krwi, co jest istotne dla prawidłowej pracy serca i układu
krążenia.Wapń i witamina D3 sprzyjają prawidłowemu metabolizmowi tkanki kostnej oraz jej odbudowie i wzmocnieniu. Jest to
szczególnie istotne dla kobiet w okresie menopauzalnym i po menopauzie.Witaminy z grupy B (w tym biotyna i kwas foliowy)
wzmacniają układ nerwowy i chronią przed skutkami stresu. Zachowaniu dobrego samopoczucia w okresie menopauzy oraz po
menopauzie sprzyja prawidłowa, zrównoważona dieta oraz odpowiednia ilość ruchu. 
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Sposób użycia

Zażywać 1 tabletkę dziennie, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie rozgryzać, nie ssać. Tabletkę można dzielić.

 

Skład

węglan wapnia,koncentrat sojowy z izoflawonami,skrobia ryżowa, dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), celuloza
sproszkowana (wypełniacz), hydroksypropylometyloceluloza (składnik stosowany na powierzchnię), mono– i diglicerydy kwasów
tłuszczowych (emulgator), stearynian wapnia (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), szelak i talk (substancje do
stosowania na powierzchnię), cyjanokobalamina (wit. B12), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), olej z oliwek, cholekalciferol (wit. D3),
monoazotan tiaminy (wit. B1), ryboflawina (wit. B2), tlenki i wodorotlenki żelaza (barwniki), polisorbat 80 (emulgator), kwas foliowy,
biotyna.
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