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DOPPELHERZ AKTIV NA PROSTATĘ, 30 kapsułek
 

cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie wspomaganie funkcji prostaty

Opis produktu
 

Składniki zawarte w pestkach dyni oraz siemieniu lnianym i wyciągu z pokrzywy są zalecane dla mężczyzn po 40 roku życia, którzy
powinni szczególnie zadbać o: prawidłowe funkcje prostaty, sprawność układu moczowo-płciowego, prawidłowy rytm oddawania
moczu

DOPPELHERZ AKTIV NA PROSTATĘ - działanie:

wyciąg z pokrzywy usprawnia funkcjonowanie nerek, oddawanie moczu oraz korzystnie wpływa na stan prostaty. Zawiera składniki,
które stabilizują pracę komórek prostaty. Składniki pestek dyni wpływają korzystnie na funkcjonowanie prostaty i oddawanie moczu. Olej
z siemienia lnianego zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Witamina E, cynk, selen i mangan chronią komórki
przed uszkodzeniami wywoływanymi - wraz z wiekiem - przez wolne rodniki. Szczególną rolę dla męskiej płodności odgrywają cynk i
selen, wpływając m.in. na jakość plemników

DOPPELHERZ AKTIV NA PROSTATĘ - skład:

olej z pestek dyni (Cucurbita pepo) tłoczony na zimno, olej z siemienia lnianego (Linum usitatissimum), żelatyna, wyciąg z liści pokrzywy
(Urtica dioica); substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol; emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizator: wosk
pszczeli żółty, emulgator: lecytyna sojowa, D-alfa-tokoferol (wit. E), tlenek cynku (Zn), siarczan manganu (Mn), barwniki: tlenki i
wodorotlenki żelaza, selenian sodu (Se IV)
1 kapsułka zawiera: olej z pestek dyni 400 mg, olej z siemienia lnianego 300 mg, pokrzywa (wyciąg) 250 mg, witamina E 14 mg (117%
RWS), cynk 8 mg (80% RWS), mangan 2 mg (100% RWS) , selen 50 µg (91% RWS)

DOPPELHERZ AKTIV NA PROSTATĘ - dawkowanie:

1 kapsułka dziennie po posiłku, popijając obficie; dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się stosować co najmniej 6 miesięcy

DOPPELHERZ AKTIV NA PROSTATĘ - przeciwwskazania:
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Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; nie stosować jednocześnie z preparatami mineralnymi zawierającymi mangan, selen
lub cynk

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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