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Doppelherz Aktiv Na prostatę Forte 30 kapsułek
 

Cena: 35,66 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent/
Dystrybutor

QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Doppel Herz Aktiv na prostatę Forte, dla mężczyzn po 40 roku życia. Zawiera zestaw naturalnych składników – w tym cenny dla zdrowia
olej z pestek dyni – których działanie wpływa na prostatę oraz wspomaga funkcjonowanie całego układu moczowo-płciowego.  Skład
Olej z pestek dyni (Cucurbita pepo), olej z siemienia lnianego (Linum usitatissimum), sproszkowane liście pokrzywy (Urtica doica), D-alfa-
tokoferol (wit. E), tlenek cynku, siarczan manganu, selenian sodu (źródło selenu); żelatyna, glicerol (substancja utrzymująca wilgotność),
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (nośnik), sorbitol (substancja utrzymująca wilgotność), lecytyna sojowa, tlenki i wodorotlenki
żelaza (barwniki), wosk pszczeli (substancja przeciwzbrylająca). Masa 1 kaps.: 1,44 g. Informacja dla chorych na cukrzycę: 1 kapsułka
odpowiada 0,01 ww (wymiennika węglowodanowego). Działanie Doppel Herz Aktiv na prostatę Forte, to specjalny zestaw składników
ziołowych, mineralnych i witaminowych, których celem jest wspomaganie prawidłowego funkcjonowania prostaty i całego układu
moczowego u mężczyzn po 40 roku życia. zawiera cenny dla męskiego zdrowia olej z pestek dyni, który wykazuje ochronne działanie na
komórki prostaty. W składzie znajduje się również pokrzywa, która działa oczyszczająco i moczopędnie oraz olej z siemienia lnianego,
stanowiący bogate źródło ALA (kwasu alfa-linolenowego) i lignanów – wpływających pozytywnie na metabolizm męskich hormonów
płciowych. Dodatkowo preparat wzbogacony został witaminą E, manganem i selenem, które chronią komórki prostaty i układu moczowo-
płciowego przed zmianami wywołanymi przez procesy starzenia i wolne rodniki.  Zastosowanie Doppel Herz Aktiv na prostatę Forte,
pomaga utrzymać prawidłowy stan gruczołu prostaty. Składniki w nim zawarte regulują rytm oddawania moczu i sprzyjają regeneracji
komórek układu moczowo-płciowego oraz pozwalają zachować pełnię funkcji seksualnych u mężczyzn po 40. 
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