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DOPPELHERZ AKTIV Na Stres i przemęczenie + Magnez 30
tabletek
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDOPPELHERZ AKTIV Na Stres i przemęczenie + Magnez 30 tabletekNa stres i przemęczenieNajwyższa dawka 400 mg
jonów Mg + melisa + lawenda1Na skutki stresu, obniżone samopoczucie, drganie powiek, skurczeNumer 1 w Niemczech2Preparat jest
zalecany dla młodzieży i osób dorosłych:w stanach stresu i przemęczenia,przy obniżonym nastroju lub trudnościach z zasypianiem,dla
relaksacji mięśni (np. przy nocnych skurczach, drganiu powiek).DZIAŁANIEForma tabletki RETARD pozwala na zwiększenie
przyswajalności magnezu i przedłużenie jego działania. Jedna tabletka preparatu dostarcza aż 400 mg jonów magnezu. Zapewnienie
odpowiedniej ilości magnezu w diecie jest niezbędne dla prawidłowej pracy umysłowej i koncentracji, redukcji zmęczenia i skutków
stresu oraz dla prawidłowej kurczliwości mięśni. Magnez uczestniczy m.in. w przekazywaniu impulsów nerwowych i wytwarzaniu energii
w organizmie.Skoncentrowany wyciąg z liści melisy – uzyskany z 550 mg liści melisy oraz olejek lawendowy wykazują działanie
relaksujące i zmniejszają skutki stresu.Witamina D3 wpływa pozytywnie na pracę mięśni (kurczliwość), a wapń na przekazywanie
impulsów nerwowych (neurotransmisję).Witamina B1 służy zachowaniu prawidłowej pracy układu nerwowego. Witaminy B3 i B6
wspomagają funkcje poznawcze (koncentrację umysłową, kojarzenie, zapamiętywanie) i redukują skutki zmęczenia układu nerwowego.
Witamina B6 poprawia przyswajalność magnezu.Przemęczenie, stres, intensywny wysiłek fizyczny i umysłowy, stosowanie używek
(kawy, alkoholu) zwiększają zapotrzebowanie organizmu na magnez. W celu zapewnienia odpowiedniej podaży magnezu zaleca się
spożywanie pełnoziarnistych produktów zbożowych (z pełnego przemiału) oraz świeżych warzyw i owoców.1 Korzystny wpływ na
przykładowe funkcje lub organy2 Marka nr 1 na rynku magnezu (wg Niehlsen 08/2014)Zalecane spożycieStosować ½ do 1 tabletki
dziennie, najlepiej po posiłku. Popić obficie. Nie stosować na czczo.WażneNie stosować w przypadku nadwrażliwości na lawendę. Osoby
podatne na działanie przeczyszczające magnezu (w dawkach powyżej 250 mg) powinny stosować ½ tabletki dziennie.Składnikitlenek
magnezu (Mg), węglan wapnia (Ca), subst. glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z liści melisy (Melissa officinalis), subst.
wypełniająca: celuloza, subst. przeciwzbrylająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, olej palmowy całkowicie uwodorniony,
subst. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, amid kwasu nikotynowego (wit. B3 / niacyna), subst. wypełniająca: guma akacjowa,
stabilizator: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), maltodekstryna (z kukurydzy), barwnik: dwutlenek tytanu,
olejek lawendowy (Lavandula augustifolia), subst. przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6),
chlorowodorek tiaminy (wit. B1), cholekalcyferol (wit. D3).DOPPELHERZ AKTIV MAGNEZ 400 RETARDDZIENNĄ PORCJĘ STANOWI:½
tabletki 1 tabletkaIlość %ZDS* Ilość %ZDS*Magnez 200 mg 53% 400 mg 107%Wapń 60 mg 7,5% 120 mg 15%Wyciąg z liści melisy
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(5,5:1) 50 mg — 100 mg —Olejek lawendowy 2,5 mg — 5 mg —Witamina B1 0,55 mg 50% 1,1 mg 100%Witamina B3 (niacyna) 8 mg NE
50% 16 mg NE 100%Witamina B6 0,7 mg 50% 1,4 mg 100%Witamina D3 2,5 µg 50% 5 µg 100%* % referencyjnej wartości odżywczej
(dot. witamin i skł. mineralnych)ProducentProducent: QUEISSER
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