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Doppelherz aktiv A-Z RETARD tabl. 40tabl.
 

Cena: 24,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Formuła o predłużonym uwalnianiu,
Kompletny zestaw 23 witamin i minerałów oraz luteiny, w unikalnej formie tabletki o przedłużonym działaniu.
Działanie
Specjalna formuła o przedłużonym uwalnianiu umożliwia równomierne uwalnianie składników odżywczych, co zapewnia najlepsze ich
przyswajanie. Tabletki działają jak „dozownik”, z którego przez cały dzień – stopniowo – uwalniane są składniki odżywcze. Zapewnia to
lepsze przyswajanie witamin, a także optymalne ich wykorzystanie przez organizm. Wiele witamin i składników mineralnych nie może
być bowiem magazynowanych przez organizm w znaczących ilościach: np. szybkie przyswojenie wysokiej dawki witaminy C spowoduje,
że znaczna jej część zostanie wydalona, zanim zostanie wykorzystana przez organizm. Nieprawidłowe odżywianie (np. zbyt mało porcji
warzyw i owoców każdego dnia), niedostosowane do zapotrzebowania organizmu może powodować obniżenie sprawności organizmu.

Jedna tabletka o przedłużonym działaniu dostarcza cały dzień niezbędne do życia składniki, ważne dla zachowania sprawności i
dobrego samopoczucia. Preparat zawiera starannie dobrany i zbilansowany zestaw witamin i minerałów o korzystnym wpływie na
prawidłowe funkcje całego organizmu1

Zbilansowana dieta, dostosowana do potrzeb organizmu, jest bardzo ważna. Preparat zawiera starannie dobrany i zbilansowany zestaw
witamin i minerałów o korzystnym wpływie na prawidłowe funkcje całego organizmu:

METABOLIZM

prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych i węglowodanów (CHROM, CYNK)
utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi (CHROM)
prawidłowy metabolizm aminokwasów zawierających siarkę (MOLIBDEN)
prawidłowa synteza aminokwasów (KWAS FOLIOWY)
WITALNOŚĆ
redukcja zmęczenia i wytwarzanie energii (Magnez, Wit. z gr. B, Żelazo, Wit. C , Wapń, Fosfor, Miedź, Jod)
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY I OCHRONA KOMÓREK
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prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (MIEDŹ, SELEN, CYNK, WITAMINA C)
ochrona komóreki przed stresem oksydacyjnym (MIEDŹ, SELEN, CYNK, WITAMINA C, WITAMINA E, MANGAN)
UKŁAD HORMONALNY
prawidłowa produkcja hormonów tarczycy i funkcjonowaniu tarczycy (JOD)
regulacja aktywności hormonalnej (WITAMINA B6)
UKŁAD NERWOWY
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (WITAMINY B1, B2, B6, B12, BIOTYNA, NIACYNA, JOD I MAGNEZ)
prawidłowa sprawność umysłowa (KWAS PANTOTENOWY)
prawidłowe funkcjonowanie poznawcze (CYNK)
UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
utrzymanie zdrowia kości (WAPŃ, MAGNEZ, WITAMINA K i D)
prawidłowa funkcjonalność mięśni (MAGNEZ i WITAMINA D)
UKŁAD KRWIONOŚNY
prawidłowe tworzenie krwi i pełnienie funkcję podziału komórki (KWAS FOLIOWY)
prawidłowe tworzenie czerwonych krwinek i hemoglobiny (ŻELAZO)
wspomaganie transportu tlenu w organizmie (ŻELAZO)
SKÓRA I WŁOSY
utrzymanie prawidłowego stanu skóry i włosów (CYNK i BIOTYNA)
WZROK
utrzymanie prawidłowego wzroku (WITAMINA A, B2 i CYNK)

Dla kogo?
Preparat jest szczególnie zalecany dla osób: narażonych na stres, w okresach zimowo-wiosennych, podczas intensywnego wysiłku
fizycznego lub umysłowego, stosujących niezrównoważoną dietę.

Składniki
Składniki
fosforany wapnia, laktoza, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, tlenek magnezu, skrobia,
glukonian cynku, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, octan DL-alfa-tokoferylu, estry luteiny, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, amid kwasu nikotynowego, tłuszcz palmowy (całkowicie uwodorniony), D-pantotenian wapnia,
substancja przeciwzbrylająca: sole wapniowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: hydroksywęglan magnezu, barwnik:
węglan wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja wypełniająca: hydroksypropyloceluloza,
substancja glazurująca: glikol polietylenowy, fumaran żelaza(II), monoazotan tiaminy, octan retinylu, ryboflawina, cyjanokobalamina,
cholekalcyferol, siarczan miedzi(II), barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, kwas pteroilomonoglutaminowy, fitomenadion, D-biotyna, jodek
potasu, chlorek chromu(III), molibdenian(VI) sodu, selenian(IV) sodu.
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