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Doppelherz Vital Tonik, 1000 ml
 

Cena: 25,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn doustny

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Działanie:
Wyciąg z owoców głogu wspomaga pracę serca oraz wykazuje działanie relaksujące.

Koncentrat czerwonego wina (bez alkoholu) i standaryzowany wyciąg ze skórek winogron zawierają cenne bioflawonoidy. Dzienna
porcja preparatu odpowiada dawce bioflawonoidów zawartej w 2 kieliszkach czerwonego wina (ok. 200 ml).

Wyciąg z melisy wspomaga dobre samopoczucie, działa relaksująco oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia.

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 przyczynia się do redukcji zmęczenia.

Witaminy z grupy B (tiamina, B6, B12 i niacyna) wpływają korzystnie na prace układu nerwowego oraz wspomagają funkcje umysłowe
(kojarzenie i zapamiętywanie). Z kolei witaminy ryboflawina, B6, B12, kwas foliowy, kwas pantotenowy, niacyna pomagają w redukcji
zmęczenia. Witaminy ryboflawina, B6, B12 uczestniczą w wytwarzaniu krwinek czerwonych, a kwas foliowy – krwinek i płytek krwi.
Witamina C pomaga w produkcji kolagenu, co umożliwia prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych m. in. W sercu i mózgu.
Witamina C zwiększa również przyswajanie żelaza.

Zastosowanie:
Preparat wzmacniająco-tonizujący stosowany w celu zwiększenia sił witalnych organizmu. Ekstrakty roślinne z głogu, melisy i skórek
winogron oraz żelazo usprawniają pracę układu krążenia, serca i układu nerwowego.

Produkt jest zalecany dla osób, które powinny szczególnie zadbać o swoje serce, w tym: narażonych na stres, mało aktywnych fizycznie,
w sile wieku.

Dawkowanie i sposób użycia:
Stosować doustnie 3 razy dziennie po 20 ml (2 łyżki stołowe) po posiłku.
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Po otwarciu butelki - przechowywać w lodówce do 2 miesięcy.

Przechowywanie:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25oC.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
Nie zaleca się stosowania przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz przy hemochromatozie (nadmiernym wchłanianiu żelaza).
Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi znaczne dawki żelaza, ani z antybiotykami z grupy tetracyklin (np.
doksycyklina).

Nie zawiera alkoholu. Preparat może być stosowany osoby chore na cukrzycę oraz z nietolerancją glutenu lub laktozy a także przez
wegan i wegetarian.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zaleca się zdrowy tryb życia, w tym zrównoważoną dietę.

Podstawową rolę w zachowaniu witalności i zdrowia odgrywa urozmaicona dieta oraz regularny, ale umiarkowany wysiłek
fizyczny.
Preparat nie zawiera alkoholu
Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze do 25oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności podanego
na opakowaniu. Powstawanie osadu może być spowodowane zawartością składników naturalnych i nie wpływa na jakość produktu.

Skład:
woda oczyszczona, substancja zagęszczająca: sorbitol, wyciąg z owoców głogu, wyciąg z liści melisy, koncentrat czerwonego wina,
regulator kwasowości: kwas mlekowy, aromat mandarynkowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu, kwas L-askorbinowy (wit. C),
cytrynian amonu-żelaza (żelazo III), standaryzowany wyciąg ze skórek winogron, amid kwasu nikotynowego (wit.B3), aromat: wanilina, D-
pantotenian wapnia (wit. B5), substancja słodząca: acesulfam K, ryboflawina (wit. B2), chlorowodorek tiaminy (wit. B1), chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6), substancja słodząca: sacharynian sodu, regulator kwasowości: E 524, kwas foliowy (wit. B9), cyjanokobalamina
(wit. B12). Zawiera substancje słodzące.

Dzienna Porcja (60 ml):
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