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Un aport optim de minerale şi vitamine este o premisă importantă pentru sănătate şi 
performanţă. De aceea, trebuie să avem în vedere sănătatea sistemelor muscular şi osos, precum 
şi a celor nervos şi imunitar. Doppelherz® aktiv Cârcel STOP EXTRA oferă Magneziu 
în combinaţie cu alte două minerale - Calciu şi Potasiu - precum şi cu Vitaminele B6 şi D3.

Magneziul, Calciul şi Potasiul sunt minerale esenţiale care conlucrează pentru desfăşurarea 
a numeroase procese metabolice din organism. Nivelurile acestor minerale în organism 
influenţează, de exemplu, funcţionarea sistemului muscular. Comprimatele Doppelherz® susţin 
aprovizionarea organismului cu Magneziu atunci când este o nevoie crescută.

Cercetări recente au arătat că Vitamina D îndeplineşte roluri multiple pentru sănătate. 
Cu toate acestea, pentru multe persoane, aportul acestei vitamine din hrană este insuficient. 
Comprimatele Doppelherz® conţin 20 µg Vitamina D3 (800 UI = unităţi internaţionale).

Magneziul contribuie la metabolismul energetic normal şi la funcţionarea normală
a sistemelor nervos şi muscular.  

Magneziul contribuie, de asemenea, la echilibrul electrolitic.

Calciul este un mineral esenţial, necesar pentru menţinerea sănătăţii dinţilor şi a sistemului 
osos.

De asemenea, contribuie la funcţionarea normală a sistemului muscular şi la coagularea 
normală a sângelui.

La fel ca Magneziul, Potasiul contribuie la funcţionarea normală a sistemelor nervos 
şi muscular.

Suplimentar, Potasiul contribuie la menţinerea tensiunii arteriale normale.

Vitamina B6 contribuie la formarea normală a globulelor roşii şi la metabolismul normal al 
proteinelor şi al glicogenilor. Glicogenul reprezintă o formă de înmagazinare a energiei în 
organism şi este depozitat, în mare parte, în ficat şi în muşchi.

Vitamina D contribuie la absorbţia şi utilizarea normală a calciului, la menţinerea funcţiei 
normale a sistemului muscular, la menţinerea sănătăţii sistemului osos şi la funcţionarea 
normală a sistemului imunitar.

Supliment alimentar

Compoziţie

Magneziu
Calciu
Potasiu
Vitamina D
Vitamina B6
* conform prevederilor Regulamentului UE Nr. 1169/2011

Per 
1 comprimat

500 mg
250 mg
300 mg
 20 µg

 1,4 mg

% valoarea nutriţională 
de referinţă*

 133 %
   31 %
  15 %
400 %

 100 %

Per 
1 /2 comprimat

250 mg
 125 mg
150 mg
 10 µg

 0,7 mg

% valoarea nutriţională 
de referinţă*

 66,5 %
 15,5  %
   7,5 %
 200 %

         50 %

Fără lactoză

Fără gluten

0C 0M 0Y 100K 89C 0M 100Y 0K 100C 60M 5Y 35K0C 100M 91Y 0K 25C 35M 70Y 0K
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Mod de utilizare:
Se recomandă 1/2 comprimat pe zi, după masă, cu suficient lichid, fără a se mesteca.

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.
A se păstra la temperaturi ce nu depăşesc 25°C, în ambalajul original.

Cantităţile ce depăşesc 250 mg de magneziu pot avea efect laxativ la persoanele sensibile.
Nu este potrivit pentru copii şi adolescenţi, femeile însărcinate sau cele care alăptează, persoanele 
cu insuficienţă renală.
Persoanele care prezintă afecţiuni renale sau cardiace trebuie să consulte medicul înainte 
de a consuma potasiu.

Ambalaj: 30 comprimate

Greutate netă: 69,6 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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