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Doppelherz aktiv Na prostatę, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 35,69 zł

Opis słownikowy

Marka Doppelherz

Postać kapsułki

Producent Queisser

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Doppelherz aktiv Na prostatę, kapsułki, 30 szt.

Opis

Preparat zawiera specjalnie dobrany zestaw składników o korzystnym wpływie na jakość życia mężczyzn po 40 roku życia i prawidłowe
funkcjonowanie prostaty.     

Składniki

Informacja dla chorych na cukrzycę : 1 kapsułka odpowiada 0,01 ww. (odpowiednika węglowodanowego)

 Składnik  Zawartość w 1 kapsułce   

 % RWS*
Olej z pestek dyni 400 mg -
  

Olej z siemienia lnianego

(w tym 70% NNKT)

  

300 mg

(210 mg)

-

Wyciąg z liści pokrzywy   

250 mg

-

Witamina E 14 mg 117%
Cynk 8 mg 80%

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/doppelherz-aktiv-na-prostate-kapsulki-30-szt.html
https://www.e-medest.pl/marka-doppelherz,dFA-_pRI.html
https://www.e-medest.pl/postac-kapsulki,dDw-0go.html
https://www.e-medest.pl/producent-queisser,dCg-8wY.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
Mangan 2 mg 100%
Selen 50 mcg 91%

* % referencyjnej wartości spożycia (dotyczy witamin i skł. mineralnych)

Masa netto

45,2 g

Właściwości składników

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.

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. Spożywanie znacznych ilości pestek dyni
jest uznawane za jedną z zalet zdrowotnych diety bałkańskiej.
Olej z siemienia lnianego zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT), w tym kwasy omega-3, szczególnie zalecane dla
mężczyzn po 40 roku życia.
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.

Dla zachowania prawidłowego stanu prostaty zaleca się stosowanie diety zbliżonej do diety śródziemnomorskiej: z mniejszą ilością mięs
czerwonych, dużą ilością tłustych ryb morskich, warzyw i owoców oraz olejów roślinnych (z oliwek, rzepaku, pestek dyni lub oleju
lnianego). Duże znaczenie ma również codzienna aktywność fizyczna oraz ograniczenie stosowania używek.

Zalecane dzienne spożycie

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

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

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 (zamiennik) zróznicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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