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Doppelherz Activ, Tran na odporność, 120 kapsułek
 

cena: 13,05 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Doppelherz Activ, Tran na odporno?? w postaci kapsu?ek zawiera tran z dorsza atlantyckiego (olej
w?t?uszowy), który jest ?ród?em naturalnych witamin rozpuszczalnych w t?uszczach (A+D) oraz
niezb?dnych kwasów t?uszczowych typu omega-3. 
Witamina A wspomaga prawid?owe funkcjonowanie b?on komórkowych, reguluje wzrost tkanki nab?onkowej i
innych komórek organizmu, co umo?liwia zachowanie ochronnej bariery przed wirusami i bakteriami.
Witamina D wspomaga prawid?owe wch?anianie i wykorzystanie wapnia i fosforu, a tak?e utrzymanie
prawid?owego poziomu wapnia we krwi. Podobnie jak wap? pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu mi??ni,
a dodatkowo wspiera prawid?owe funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego.

Wskazania
Stosuje si? u dzieci I doros?ych:
- w okresach obni?onej odporno?ci,
- dla wzmocnienia ko?ci u dzieci i osób starszych,

- w celu poprawy kondycji skóry.

Dawkowanie
Doro?li: 2 kapsu?ki 2 razy dziennie po posi?ku.
Dzieci (od 6 lat): 1 kapsu?ka 2 razy dziennie.
Dla uzyskania odpowiedniego efektu nale?y stosowa? przez okres 2-3 miesi?cy, po czym zrobi? 2 miesi?czn?
przerw?.
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Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
olej z w?troby dorsza (o naturalnej zawarto?ci kwasów t?uszczowych omega-3 oraz witamin A i D3), ?elatyna,
substancja utrzymuj?ca wilgo?: glicerol.
4 kapsu?ki zawieraj?: 1200mg tranu z dorsza (w tym: 240mg kwasów Omega-3, 480mcg witaminy A (60%*);
3,4mcg witaminy D (68%*)).
*RWS- Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Przeciwwskazania
Kobiety w ci??y powinny skonsultowa? stosowanie preparatu z lekarzem.
Nie zaleca si? stosowania u ma?ych dzieci (poni?ej 6 roku ?ycia) z uwagi na ryzyko zad?awienia.
Nie stosowa? jednocze?nie z innymi preparatami zawieraj?cymi znaczne dawki witamin A. 

Uwagi
Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu cz?owieka.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.

Producent
Queisser Pharma,
Schleswiger Str. 74,
24941 Flensburg,
Niemcy.
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