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Mod de utilizare:
Se recomandă 2 capsule zilnic, în timpul mesei, cu suficient lichid.

Atenţionări:
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. 
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.
Nu este potrivit pentru copii, adolescenţi, femei însărcinate şi care alăptează.
Nu este recomandat persoanelor alergice la soia sau la oricare dintre ingredientele produsului. 
A se păstra la temperaturi ce nu depăşesc 25°C, în ambalajul original.
Poate conţine urme de gluten.

În anumite civilizaţii,  uleiul de Cânepă a fost apreciat timp de secole datorită proprietăţilor 
sale nutriţionale şi fiziologice asupra organismului, fiind bogat în acizi graşi polinesaturaţi 
(de exemplu, acid linoleic şi acid alfa-linolenic). Uleiul este obţinut prin presare la rece din 
seminţele plantei de Cânepă (Cannabis sativa).

Vitaminele din capsulele Doppelherz® susţin metabolismul energetic, metabolismul unor 
neurotransmiţători şi performanţa mentală, după cum urmează:

 •   Acidul pantotenic (Vitamina B5) contribuie la sinteza normală şi metabolizarea   
      hormonilor steroizi, a vitaminei D şi a unor neurotransmiţători.

 •   Vitamina B5 contribuie, de asemenea, la performanţa mentală normală, la reducerea     
      oboselii şi extenuării şi la metabolismul energetic normal.

•       Vitamina B1 contribuie la funcţionarea normală a sistemului nervos şi la menţinerea  
      sănătăţii psihice, precum şi la metabolismul energetic normal.

Ulei de
canabis
Cannabis sativa

Fără lactoză

Compoziţie

Ulei din seminţe de Cânepă
Pulbere din seminţe de Cânepă
Vitamina B1
Acid pantotenic (Vitamina B5)
*    conform prevederilor Regulamentului UE Nr. 1169/2011
** nu există recomandare din partea Uniunii Europene (UE)

Per capsulă

 750 mg
   75 mg
0,55 mg
      3 mg

% din valoarea 
nutriţională de referinţă*

**
**

100 %
100 %

Per doza zilnică
(= 2 capsule)

 1500 mg
  150 mg
    1,1 mg
      6 mg

Supliment alimentar

0C 0M 0Y 100K 70C 0M 80Y 0K 100C 46M 64Y 15K0C 100M 91Y 0K 25C 35M 70Y 0K

90730947_offen_BPZ_DH_Hanfoel_RO_3.pdf   1   31.08.22   10:22



Ambalaj: 30 capsule

Greutate netă: 39,2 g 

Cunoaşteţi deja celelalte produse ale gamei Doppelherz® aktiv?
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Producător:

Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg

Reprezentant în România: 
Queisser Pharma SRL
Str. Grigore Alexandrescu Nr. 89-97,
Etaj 1, Corpul B, Sector 1,
Bucureşti, cod 010624
Tel.: 021 / 311.24.20
www.doppelherz.ro
e-mail:       info@queisser.ro
Facebook:  Doppelherz România
Instagram: @doppelherz_romania

Comandă on-line pe  
www.sanatatelatineacasa.ro
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