
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Doppelherz Vital tonik 1000ml
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Quiesser Pharma

Postać płyn

Substancja
czynna

koncentrat czerwonego wina, kwas foliowy,
kwas pantotenowy, melisa, niacyna, skórki
czerwonych winogron, witamina B1,
witamina B12, witamina B2, witamina B6,
witamina C, żelazo

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Właściwości bez cukru / dla cukrzyków, produkt wegański
/ dla wegan

Opis produktu
 

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.

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.
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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.

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.

Dzienna Porcja (60 ml)
Sk?adniki Ilo?? (%RWS)Wyciąg z owoców głogu (5,5:1) 600 mgWyciąg z liści melisy (5:1) 600 mgKoncentrat wina czerwonego (30:1) 600 mgStandaryzowany wyciąg ze skórek czerwonych winogron (500:1) 30 mgŻelazo 10,5 mg (75%)Tiamina (wit. B1) 3 mg (273%)Ryboflawina (wit. B2) 3 mg (214%)Niacyna (wit. B3) 15 mg (94%)Kwas pantotenowy (wit. B5) 9,6 mg (160%)Witamina B6 3 mg (214%)Kwas foliowy (wit. B9) 180 µg (90%)Witamina B12 2,1 µg (84%)Witamina C 60 mg (75%)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Sposób użycia:

Stosować doustnie 3 razy dziennie po 20 ml (2 łyżki stołowe) po posiłku.

Po otwarciu butelki - przechowywać w lodówce do 2 miesięcy.

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

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).

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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