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Doppelherz aktiv, Na prostatę Forte, 30 kapsułek
 

Cena: 33,94 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Opis produktu
 

Preparat zawiera kompleksowy zestaw składników o uznanym, korzystnym wpływie na jakość życia po 40 roku życia. Wyciąg z owoców
palmy sabałowej #℣佐⌡⌀匀攀爀攀渀漀愀 爀攀瀀攀渀猀Ⰰ 戀漀挀稀渀椀 瀀椁䈀欀漀眀愀渀攀樀⌡⍃倣℣ wpływa korzystnie na gruczoł prostaty oraz wspomaga męskie funkcje seksualne.
Wyciąg z korzenia pokrzywy usprawnia funkcjonowanie prostaty i oddawanie moczu. Olej z nasion dyni wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie pęcherza moczowego i oddawanie moczu. Likopen występuje w znaczących ilościach w przetworach z pomidora, a jego
spożywanie jest kojarzone ze zdrowotnymi zaletami śródziemnomorskiej diety. Witamina E, cynk, selen i mangan chronią komórki przed
zmianami wywoływanymi, wraz z wiekiem, przez wolne rodniki. Cynk wpływa również korzystnie na poziom testosteronu, a selen na
produkcję plemników.

Zastosowanie

uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie

Zalecane spożycie

1 kapsułka dziennie po posiłku. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca sie stosować co najmniej 6 miesięcy

Składniki

olej z pestek dyni #℣佐⌡⌀䌀甀挀甀爀戀椀琀愀 瀀攀瀀漀⌡⍃倣℣, żelatyna #℣佐⌡⌀漀琀漀挀稀欀愀⌡⍃倣℣, wyciąg z owoców palmy sabałowej #℣佐⌡⌀匀攀爀攀渀漀愀 爀攀瀀攀渀猀Ⰰ 戀漀挀稀渀椀愀 瀀椁䈀欀漀眀愀渀愀⌡⍃倣℣ 13%
m.k., wyciąg z korzenia pokrzywy #℣佐⌡⌀唀爀琀椀挀愀 搀椀漀椀挀愀⌡⍃倣℣ 13% m.k., glicerol #℣佐⌡⌀猀甀戀猀琀⸀ 甀琀爀稀礀洀甀樁Ԁ挀愀 眀椀氀最漀琀渀漁嬁܀⌡⍃倣℣, sorbitol #℣佐⌡⌀猀甀戀猀琀⸀ 稀愀朁ᤀ猀稀挀稀愀樁Ԁ挀愀⌡⍃倣℣,
lecytyna sojowa #℣佐⌡⌀攀洀甀氀最愀琀漀爀⌡⍃倣℣, likopen z pomidorów 2% m.k., wosk pszczeli żółty #℣佐⌡⌀猀琀愀戀椀氀椀稀愀琀漀爀⌡⍃倣℣, D-alfa-tokoferol #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䔀⌡⍃倣℣, mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych #℣佐⌡⌀攀洀甀氀最愀琀漀爀⌡⍃倣℣, tlenek cynku #℣佐⌡⌀娀渀⌡⍃倣℣, siarczan manganu #℣佐⌡⌀䴀渀⌡⍃倣℣, tlenki i wodorotlenki żelaza #℣佐⌡⌀戀愀爀眀渀椀欀椀⌡⍃倣℣,
selenian #℣佐⌡⌀䤀嘀⌡⍃倣℣ sodu #℣佐⌡⌀匀攀⌡⍃倣℣. 1 kapsułka zawiera: wyciąg z palmy sabałowej #℣佐⌡⌀㐀Ⰰ㘀㨀⌡⍃倣℣ 150mg, wyciąg z korzenia pokrzywy #℣佐⌡⌀　㨀⌡⍃倣℣ 150mg, olej z
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nasion dyni 400mg, likopen 1mg, witamina E 12mg alfa-TE #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, cynk 10mg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, mangan 2mg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, selen 55mcg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Suplement diety
powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej
#℣佐⌡⌀㔀ⴀ㈀㔀 猀琀漀瀀渀椀 䌀攀氀猀樀甀猀稀愀⌡⍃倣℣, w suchym miejscu. Preparat nie zawiera glutenu ani laktozy. Może być stosowany przez osoby chore na
cukrzycę. Produkt zawiera soję. Produkt zawiera wosk pszczeli. 
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