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DOPPELHERZ AKTIV Vital Tonik Świąteczny 1 L
 

Cena: 24,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 l

Postać płyn

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPreparat wzmacniająco-tonizujący stosowany w celu zwiększenia sił witalnych organizmu. Ekstrakty roślinne, żelazo i
witaminy usprawniają pracę układu krążenia, serca i układu nerwowego. Zmniejszają skutki stresu i uzupełniają braki witamin. Preparat
jest zalecany do stosowania w diecie osób z nadwagą, palących papierosy, żyjących w długotrwałym stresie, w sile wieku, o
podwyższonym poziomie cholesterolu, o niskiej aktywności fizycznej oraz osób, które muszą szczególnie zadbać o swoje serce. Nie
zawiera alkoholu ani cukru.Zalecane spożycieDoustnie. 2-3 razy dziennie po 20 ml (2 łyżki stołowe) podczas posiłku.Ważne. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dniaSkładnikiResweratrol jest jednym z lepiej przebadanych bioflawonoidów:
występuje w skórkach czerwonych winogron i winie. Wpływa na ograniczenie utleniania dobrego cholesterolu, dzięki czemu wpływa
korzystnie na stan serca i naczyń krwionośnych. Tradycyjnie dużemu spożyciu czerwonego wina we Francji przypisuje się rzadsze
występowanie chorób serca i układu krążenia wśród Francuzów niż ma to miejsce w krajach sąsiednich.Wyciąg z owoców głogu
wzmacnia serce, usprawnia jego dotlenienie oraz poprawia krążenie obwodowe.Wyciągi z melisy i szyszek chmielu wpływają
relaksująco na układ nerwowy oraz wzmacniają siły witalne organizmu. Wyciąg z melisy zawiera zarówno flawonoidy jak i olejki
eteryczne, które zwiększają tolerancję na stres nerwowy oraz wykazują działanie poprawiające nastrój.Żelazo odgrywa istotną rolę w
wytwarzaniu hemoglobiny i czerwonych krwinek oraz transporcie tlenu przez krew. Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
poznawczych (np. kojarzenie i zapamiętywanie) i redukuje skutki zmęczenia. Wpływa na zachowanie prawidłowej odporności
organizmu.Witamina C poprzez wpływ na syntezę kolagenu wspomaga naczynia krwionośne w sercu i mózgu. Witamina C zwiększa
również przyswajanie żelaza.Witaminy B1, B2, B6, B12 i kwas foliowy wpływają korzystnie na układ sercowo-naczyniowy: kwas foliowy,
witaminy B6 i B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego poziomu homocysteiny we krwi. Witaminy B2, B6, B12, kwas foliowy
oraz żelazo pełnią ważną rolę w procesach krwiotwórczych. Zaleca się spożywanie dodatkowych ilości witaminy B12 przez osoby w
wieku podeszłym, u których często dochodzi do słabszego jej przyswajania. Witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6, B12), witamina Coraz
żelazo odpowiadają również za prawidłową gospodarkę energetyczną komórek, w tym komórek mięśnia sercowego.Witaminy z grupy B i
witamina C pomagają zachować prawidłowe funkcje umysłowe1 i zapobiegają skutkom zmęczenia. Dodatkowo witamina B5 sprzyja
utrzymaniu prawidłowej sprawności umysłowej. Witaminy B2 i C chronią komórki przed wolnymi rodnikami i dzięki temu sprzyjają
zachowaniu młodego wyglądu skóry. Witamina B6 odgrywa rolę w regulacji aktywności hormonów oraz pracy układu nerwowego,
szczególnie u kobiet po menopauzie.ProducentQUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG
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