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DOPPELHERZ AKTIV-MENO FORTE x 30tabl.
 

Cena: 26,04 zł

Opis słownikowy

MARKA DOPPELHERZ

OPAKOWANIE 30 tabl.

POSTAĆ TABLETKI

PRODUCENT QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Preparat jest zalecany dla kobiet po 40 roku życia, dla lepszego samopoczucia w okresie menopauzy i zdrowia po menopauzie. Składniki
preparatu:

łagodzą uderzenia gorąca (pkt 1),
ułatwiają zasypianie (pkt 2),
wspomagają koncentrację (pkt 3),
wzmacniają kości (pkt 4).
Działanie
Unikalna kombinacja 13 aktywnych składników, z najwyższą łączną dawką* izoflawonów sojowych i wyciągu z szyszek chmielu.

Standaryzowany wyciąg z szyszek chmielu pomaga łagodzić objawy związane
z okresem menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, trudności z zasypianiem, drażliwość, gwałtowne bicie serca.

Izoflawony sojowe są estrogenami roślinnymi o budowie zbliżonej do żeńskich hormonów płciowych. Dzięki temu posiadają zdolność
wiązania się z receptorami estrogenowymi.

Witaminy z grupy B (B1, B3, B5, B7, B9, B12) oraz jod wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania. Witaminy z grupy B (poza wit.
B1 i B7,) redukują również skutki zmęczenia.

Wapń i witamina D sprzyjają prawidłowej mineralizacji tkanki kostnej oraz wzmocnieniu kości.
Jest to szczególnie istotne dla kobiet po menopauzie.

* wzmocnione o 50 mg wyc. z chmielu wobec wersji „Aktiv Meno”; najwyższa łączna dawka (wg IMS Health 06/2016)

Skład
Koncentrat sojowy 125 mg
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izoflawony 50 mg

Szyszki chmielu (wyciąg) 50 mg
Wapń 400 mg (50%)
Jod 100 µg (67%)
witamina D 10 µg (200%)
Tiamina (wit. B1) 0,55 mg (50%)
Ryboflawina (wit. B2) 0,7 mg (50%)
Niacyna (wit. B3) 16 mg (100%)
Kwas pantotenowy (wit. B5) 6 mg (100%)
Witamina B6 0,7 mg (50%)
Biotyna (wit. B7) 50 µg (100%)
Kwas foliowy (wit. B9) 200 µg (100%)
Witamina B12 2,5 µg (100%)
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