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DOPPELHERZ AKTIV NA ODPORNOŚĆ 30 kapsułek
 

Cena: 8,90 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

DOPPELHERZ AKTIV NA ODPORNOŚĆ

Preparat czosnkowo-żeńszeniowy z witaminami.Zalecany w okresach częstych przeziębień, dla wzmocnienia sił witalnych organizmu
również u osób starszych.

Działanie:

Czosnek jest tradycyjnie stosowany w okresach przeziębień. Wyciąg z czosnku wzmacnia ogólną odporność organizmu. Allicyna
zawarta w czosnku odpowiada za działanie wzmacniające siły obronne organizmu. Jednocześnie czosnek pozytywnie wpływa na układ
sercowo-naczyniowy. Hamuje odkładanie się cholesterolu w naczyniach krwionośnych, przez co korzystnie wpływa na funkcjonowanie
serca i całego układu krwionośnego.Żeń-szeń wzmacnia organizm, pobudza działanie układu odpornościowego oraz zwiększa siły
witalne organizmu.Witaminy A i E zapewniają prawidłowe funkcjonowanie nabłonka dróg oddechowych (oskrzeli, gardła, nosa). Obie
witaminy są przeciwutleniaczami, które przeciwdziałają powstawaniu utlenionych form lipidów, co pozytywnie wpływa na stan naczyń
krwionośnych.Witamina B6 uczestniczy w wytwarzaniu przeciwciał. Razem z witaminą B1 działa wzmacniająco na serce oraz naczynia
krwionośne.Specjalnie dobrana kombinacja składników wzmacniających system odpornościowy oraz wspomagających serce i układ
krążenia.

Przeciwwskazania

Stany obniżonego ciśnienia tętniczego. Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwzakrzepowymi należy skonsultować z lekarzem.
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Sposób użycia

Zażywać 1 kapsułkę dziennie podczas lub zaraz po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. Dawkę można zwiększyć do 2
kapsułek.Nie rozgryzać, nie ssać. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Skład

Macerat olejowy z czosnku (1:1), korzeń żeń-szenia (Panax C.A. Meyer); witaminy: chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6),
monoazotan tiaminy (witamina B1), palmitynian retinylu (witamina A), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E) oraz substancje dodatkowe:
olej sojowy i lecytyna sojowa, dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca); składniki otoczki: żelatyna, glicerol (subst. utrzymująca
wilgotność), karmel E 150 d (barwnik).Wartość energetyczna 1 kapsułki:  2,8 kcal /11,7 kJ; Masa 1 kaps.: 0,5 g.
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