
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

DOPPELHERZ AKTIV Na serce EPA+DHA 30 kapsułek
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSuplement diety Doppelherz aktiv na serce zawiera kwas DHA i EPA, witaminy z grupy B oraz olej z łososia. Preparat nie
zawiera glutenu ani laktozy, dzięki czemu może być stosowany przez osoby chorujące na cukrzycę oraz nietolerujące laktozy.
Opakowanie zawiera 30 kapsułek i wystarcza na 30 dni suplementacji dla jednej osoby.Właściwości:Stwierdzono w wielu badaniach
naukowych, że kwasy tłuszczowe omega-3 pochodzące z ryb (DHA i EPA) stanowią ważny składnik zdrowej diety istotnej dla
prawidłowego funkcjonowania serca.Ich działanie polega m.in. na stabilizowaniu czynności bioelektrycznej mięśnia sercowego i
korzystnym wpływie na ściany naczyń wieńcowych.Za skuteczną dawkę wspomagającą pracę serca uznaje się co najmniej 250 mg
DHA+EPA dziennie.Uzupełnianie codziennej diety w wysokie dawki omega-3 jest szczególnie zalecane osobom, które powinny zadbać o
swoje serce.Witaminy B6, B12, kwas foliowy to efektywna kombinacja składników odżywczych, które biorą udział w rozkładzie
homocysteiny w organizmie.Witaminy E i ryboflawina chronią komórki przed stresem oksydacyjnym (działaniem wolnych
rodników).Zalecane spożycieStosować 1 kapsułkę dziennie najlepiej przed posiłkiem, popijając obficie. Dla uzyskania odpowiedniego
efektu zaleca się długotrwałe stosowanie.WażnePrzeciwwskazania:Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Osoby
chore na hemofilię lub przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi powinny skonsultować długotrwałe stosowanie preparatu z
lekarzem.SkładnikiOlej z łososia (o zawartości co najmniej 30% kwasów tłuszczowych omega-3), żelatyna, subst. utrzymująca wilgoć:
glicerol, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6),
ryboflawina (wit. B2), barwnik: dwutlenek tytanu, kwas foliowy (wit. B9), cyjanokobalamina (wit. B12).Dzienna porcja (1 kapsułka
zawiera): olej z łososia (o zawartości minimum 300mg DHA+EPA) 1000 mg, witamina B2 (ryboflawina) 2,9mg (207%)*, witamina B6 3mg
(214%)*, kwas foliowy (witamina B9) 300mcg (150%)*, witamina B12 3mcg (120%)*, witamina E 10mg alfa-TE (83%)*.*RWS -
Referencyjna Wartość Spożycia.ProducentQueisser Pharma Poland Sp. z o.o.ul. Domaniewska 3902-672 Warszawa
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