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Doppelherz Vital Tonik płyn 1000ml
 

cena: 30,81 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn doustny

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

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 wspiera pracę serca oraz wykazuje działanie relaksujące.
Koncentrat czerwonego wina i standaryzowany wyciąg ze skórek winogron zawierają
cenne bioflawonoidy.
Wyciąg z melisy wpiera dobre samopoczucie, działa relaksująco oraz wspiera
prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia.
Żelazo wspiera proces wytwarzania hemoglobiny i czerwonych krwinek, wspomaga
transport tlenu przez krew, dodatkowo wspomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji
poznawczych oraz przyczynia się do redukcji zmęczenia.
Witaminy B1, B6, B12 i B3 wspierają prace układu nerwowego oraz wspierają funkcje
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umysłowe.
Witaminy B2, B6.B12, B9, B5 i B3 wspomagają redukcję zmęczenia.
Ryboflawina, witaminy B6 i B12 wspierają proces wytwarzania czerwonych krwinek.
Kwas foliowy wspomaga proces wytwarzania płytek krwi oraz krwinek czerwonych.
Witamina C wspomaga produkcje kolagenu, przyczynia się również do zwiększenia
przyswajania żelaza.

 

Skład:

woda oczyszczona, sorbitol (substancja zagęszczająca), wyciąg z owoców głogu, wyciąg z
liści melisy, koncentrat czerwonego wina, kwas mlekowy (regulator kwasowości), aromat
mandarynkowy, sorbinian potasu (substancja konserwująca), kwas L-askorbinowy (witamina
C), cytrynian amonu-żelaza (żelazo III), wyciąg ze skórek winogron, amid kwasu nikotynowego
(witamina B3), wanilina (aromat), D-pantotenian wapnia (witamina B5), acesulfam K
(substancja słodząca), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek tiaminy (witamina B1),
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), sacharynian sodu (substancja słodząca), E 524
(regulator kwasowości), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), siarczan manganu
(60mcg manganu), siarczan miedzi (60mcg miedzi II), cyjanokobalamina (witamina B12).

 

60ml zawiera: wyciąg z owoców głogu 600mg, wyciąg z liści melisy 600mg, koncentrat
czerwonego wina 600mg, wyciąg ze skórek winogron 30mg, witamina B1 3mg (273%)*,
witamina B2 3mg (214%)*, niacyna 15mg NE (94%)*, kwas pantotenowy (witamina B5) 9,6mg
(160%)*, witamina B6 3mg (214%)*, kwas foliowy 180mcg (90%)*, witamina B12 2,1mcg
(84%)*, witamina C 60mg (75%)*, żelazo 10,5mg (75%)*.

 

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

 

Dawkowanie:

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

Po otwarciu butelki - przechowywać w lodówce do 2 miesięcy.
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