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DOPPELHERZ VITAL TONIK 1000 ml
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

DOPPELHERZ VITAL TONIK 

Nie zawiera alkoholu ani cukru

Usprawnia pracę serca, krwiobiegu i układu nerwowego.  

Zwiększa siły witalne.  

Opóźnia procesy starzenia.  

 

Wskazania

Preparat wzmacniająco-tonizujący stosowany w celu zwiększenia sił witalnych organizmu. Ekstrakty roślinne, żelazo i witaminy
usprawniają pracę układu krążenia, serca i układu nerwowego. Wpływają opóźniająco na procesy starzenia i zmniejszają skutki stresu. 
Zapobiegają brakom witamin.Preparat zalecany dla osób, które muszą szczególnie dbać o swoje serce, w tym: narażonych na stres,
mało aktywnych fizycznie, w sile wieku.  

Działanie

Preparat Vital Tonik zawiera wysokie dawki aktywnych biologicznie flawonoidów oraz witamin i żelaza istotnych dla pracy układu
krwionośnego i nerwowego.Bioflawonoidy to jedne z najbardziej aktywnych naturalnych przeciwutleniaczy. Wchodzą one w reakcje z
wolnymi rodnikami, chroniąc komórki przed ich niszczącym wpływem. Wolne rodniki reagują z cząsteczkami białek, lipidów, cukrów,
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kwasów nukleinowych i powodują zmiany ich struktury przyczyniając się do uszkodzeń i przyspieszając procesy starzenia się
organizmu. Powstawaniu wolnych rodników sprzyja: zanieczyszczenie środowiska, palenie tytoniu, promieniowanie ultrafioletowe, stres
oraz nieprawidłowa dieta. Bioflawonoidy zmniejszają m.in. utlenianie dobrego cholesterolu, co ma korzystny wpływ na stan naczyń
krwionośnych. Działanie bioflawonoidów:•    uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne•    poprawiają przepływ krwi w naczyniach
wieńcowych•    działają odtruwająco i przeciwutleniająco•    zwiększają elastyczność skóry.

 

Sposób użycia

Stosować doustnie 2-3 razy dziennie po 20 ml (2 łyżki stołowe) preparatu najlepiej podczas posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji dziennej (40-60 ml). Suplementy diety nie mogą być stosowane w zastępstwie zróżnicowanej diety.  

 

Skład

wyciąg z owoców głogu, wyciąg z liści melisy, koncentrat czerwonego wina,wyciąg ze skórek winogron oraz witaminy: witamina B1,
witamina B2, pantotenian wapnia (wit. B5), witamina B6, witamina B12, kwas foliowy, niacyna (wit. PP),witamina C,składniki mineralne:
żelazo  10,5 mg (75% ZDS) oraz pozostałe składniki: woda oczyszczona, sorbitol (zagęstnik), kwas mlekowy (regulator kwasowości),
aromat mandarynkowy, sorbinian potasu (substancja konserwująca), wanilina (aromat), substancje słodzące: acesulfam K i sacharynian
sodu; E 524 (regulator kwasowości), siarczan manganu (60 μg manganu), siarczan miedzi (60 μg miedzi). Zawiera substancje słodzące. 
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