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Doppelherz Aktiv Meno Forte *30 tabl.
 

Cena: 25,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Doppelherz Aktiv Meno Forte tabletki
Opakowanie: 30 tabl.
Skład:  węglan wapnia (Ca), koncentrat sojowy o zaw. 40% izoflawonów sojowych, subst. wypełniające: celuloza i guma akacjowa;
wyciąg z szyszek chmielu (DER 5,5:1), subst. przed wzbrylająca: talk, subst wypełniająca: guma celulozowa usieciowana, amid kwasu
nikotynowego (wit B3), subst. przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych; subst. glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, D-pantotenian wapnia (wit B5), subst glazurująca: glikol polietylenowy,
chlorowodorek pirydoksyny (wit B6), ryboflawina (wit. B2), monoazotan tiaminy (wit. B1), kwas foliowy (wit. B9), jodek potasu (I), D-
biotyna (wit. B7), cholekalcyferol (wit. D3), cyjanokobalamina (wit. B12).
Nie zawiera laktozy ani glutenu.

Koncentrat sojowy standaryzowany na 40 % izoflawonów sojowych. 125 mg (50 mg) ---
Wyciąg z szyszek chmielu (5,5:1) 50 mg ---
Wapń 400 mg 50 %
Jod 100 mcg 67 %
Witamina D3 10 mcg (400 j.m.) 200 %
Witamina B1 0,55 mg 50 %
Witamina B2 0,7 mg 50 %
Witamina B3 (niacyna) 16 mg NE 100 %
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 6 mg 100 %
Witamina B6 0,7 mg 50 %
Biotyna (Witamina B7) 50 mcg 100 %
Kwas foliowy (Witamina B9) 200 mcg 100 %
Witamina B12 2,5 mcg 100 %
Właściwości:  Standaryzowany wyciąg z szyszek chmielu ogranicza objawy związane z okresem menopauzy, takie jak: uderzenia
gorąca, nadmierne pocenie się, trudności z zasypianiem, drażliwość, przygnębienie, gwałtowne bicie serca.
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Izoflawony sojowe są estrogenami roślinnymi o budowie zbliżonej do żeńskich hormonów płciowych.

Witaminy z grupy B oraz jod wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania (jod, B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12) oraz redukują skutki
zmęczenia (m.in. wit. B2).

Wapń i witamina D3 sprzyjają mineralizacji tkanki kostnej oraz wzmocnieniu kości, jest to szczególnie istotne dla kobiet w okresie
menopauzalnym i po menopauzie.

Dla kobiet w okresie menopauzy.
Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.
Uwagi:  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Sposób użycia:  1 tabletka dziennie po posiłku. Tabletkę można dzielić.
Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej dwumiesięczne stosowanie.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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