
 
Apteka internetowa MEDEST

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

 
 

DPP Plus, kapsułki, 20 szt.
 

Cena: 24,49 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Solinea

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Amylaza, Bromelina, Koper włoski, Laktaza, 
Lipaza, Papaina, Papaja

Opis produktu
 

Informacje podstawowe DPP Plus, kapsułki, 20 szt.

DPP Plus - suplement diety, zawierający w swoim składzie enzymy trawienne, koper oraz papaję.

Skład DPP Plus, kapsułki, 20 szt.

Substancja wype?niaj?ca: fosforan wapnia; ekstrakt z kopru w?oskiego; bromelaina;
ekstrakt z papai; papaina; celulaza; amylaza; lipaza; laktaza; substancja wype?niaj?ca:
sole magnezowe kwasów t?uszczowych; pektynazal proteaza III; glukoamylaza;
sk?adnik otoczki kapsu?ki: ?elatyna; barwnik: dwutlenek tytanu.

Sk?adniki 1 kapsu?ka 2 kapsu?ki
Laktaza  5 mg 10

Celulaza 15 mg 30

Amylaza 15 mg 30
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Lipaza 5,75 mg 11,5

Glukoamylaza 2 mg 4

Proteaza III 3 mg 6

Papaina 30 mg 60

Bromelaina 50 mg 100

Pektynaza 3,5 mg 7

Ekstrakt z papai 50 mg 100

Ekstrakt z kopru
w?oskiego

90 mg 180

 Ka?da kapsu?ka zawiera enzymy o nast?puj?cych aktywno?ciach enzymatycznych
oraz ?ród?ach pochodzenia:

Sk?adnik Aktywno??

w 1 kapsu?ce

?ród?o pochodzenia

Laktaza 500 ALU Aspergillus oryzae

Celulaza 300 CU Trichoderma
longibrachiatum

Amylaza 1500 DU Bacillus licheniformis

Lipaza 115 FIP Aspergillus niger

Glukoamylaza 2 AGU Aspergillus niger

Proteaza III 300 HUT Aspergillus niger

Papaina 180 FIP Owoc melonowca
w?a?ciwego

Bromelaina 120 GDU ?odyga ananasa
jadalnego

Pektynaza 7 GDU Aspergillus niger

Działanie DPP Plus, kapsułki, 20 szt.

DPP Plus zawierający zestaw enzymów wspomagających optymalny rozkład węglowodanów, tłuszczów i białek przyjmowanych w
pożywieniu. Wyciąg z kopru włoskiego pomaga zminimalizować uczucie pełności i wzdęcia. Papaja wspomaga trawienie przyczyniając
się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego ze względu na zawartość enzymów proteolitycznych odpowiedzialnych
za rozkład białek.

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

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

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

 
DPP Plus stanowi uzupełnienie diety w enzymy wspierające rozkład węglowodanów, tłuszczów i białek przyjmowanych w pożywieniu.

Dawkowanie DPP Plus, kapsułki, 20 szt.

Dorośli: 2 razy dziennie po 1 kapsułce.

Dzieci od 3 do 8 lat: 1 kapsułka dziennie.

Preparat należy przyjmować w trakcie posiłku.

Zawartość kapsułki można wysypać i przyjąć z jedzeniem lub piciem.

Informacje dodatkowe DPP Plus, kapsułki, 20 szt.

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.
Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania innych leków.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Chonić od światła, bezpośredniego działąnia słońca oraz wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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