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Doppelherz aktiv Aktiv-Meno x60 tabletek
 

Cena: 38,68 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Quiesser Pharma

Postać tabletki

Substancja
czynna

biotyna, izoflawony sojowe, kwas foliowy,
wapń, witamina B1, witamina B12, witamina
B2, witamina B6, witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Właściwości bez cukru / dla cukrzyków

Opis produktu
 

Zastosowanie

Preparat jest szczególnie zalecany dla kobiet powyżej 40 roku życia, u których występują objawy związane z okresem menopauzy, takie
jak uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, problemy z koncentracją, bezsenność, drażliwość, przygnębienie lub gwałtowne bicie
serca. A także po okresie menopauzy w celu wzmocnienia układu kostnego (wapń + wit. D) i wspomagania dobrego samopoczucia i
prawidłowego zapamiętywania (witaminy z gr. B: B6, B7, B9, B12 ).

Działanie

Izoflawony sojowe są estrogenami roślinnymi o budowie zbliżonej do żeńskich hormonów płciowych. Dzięki temu posiadają zdolność
wiązania się z receptorami estrogenowymi i przekazywania odpowiedniego sygnału hormonalnego. Stwierdzono, że w Azji, gdzie
spożycie soi jest wysokie, kobiety znacznie rzadziej odczuwają problemy związane z okresem menopauzy.

Wapń i witamina D sprzyjają prawidłowej mineralizacji w tkance kostnej oraz jej odbudowie. Jest to szczególnie istotne dla kobiet w
okresie menopauzalnym i po menopauzie.

Witaminy z grupy B wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania (B6, B7, B9, B12) oraz funkcje emocjonalne, a także redukują
skutki zmęczenia i znużenia (wit. B2 i B9).

Zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia w okresie menopauzy i po menopauzie sprzyja prawidłowa, zrównoważona dieta oraz
odpowiednia ilość ruchu.
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Dzienna Porcja (=1 Tabletka)

Sk?adniki Ilo?? (%RWS)Koncentrat sojowy 125 mg- izoflawony 50 mgWapń 500 mg (63%)Witamina D 5 µg (100%)Tiamina (wit. B1) 1,4 mg (127%)Ryboflawina (wit. B2) 1,6 mg (114%)Witamina B6 2 mg (143%)Biotyna (wit. B7) 150 µg (300%)Kwas foliowy (wit. B9) 400 µg (200%)Witamina B12 3 µg (120%)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Sposób użycia:

1 tabletka dziennie po posiłku. Tabletkę można dzielić. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej dwumiesięczne
stosowanie.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
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