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Minerale pentru 
 Femei 
 + Colagen

Supliment alimentar

Comprimatele Doppelherz® aktiv Minerale pentru Femei + Colagen conţin o 
combinaţie de minerale (inclusiv microelemente importante) şi vitamine atent 
selecţionate. Aportul acestor substanţe nutritive este important pentru femeile 
de orice vârstă, pentru a-şi putea menţine starea de sănătate şi echilibrul.

Zincul contribuie la menţinerea sănătăţii pielii, părului şi unghiilor. 
Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru 
funcţionarea normală a pielii.

1 Piele,
 Păr,
 Unghii

Fierul contribuie la formarea normală a globulelor roşii şi a hemo- 
globinei. Acidul folic contribuie la buna funcţionare a hematopoiezei.

2 Sânge

Calciul este necesar pentru menţinerea sănătăţii sistemului osos 
şi a dinţilor. Vitamina D contribuie la menţinerea concentraţiilor 
normale de calciu în sânge şi, împreună cu Magneziul şi Zincul,
la menţinerea sănătăţii sistemului osos.

3 Oase

Zincul contribuie la menţinerea vederii normale.4 Ochi
Vitamina C, Vitamina D, Acidul folic, Fierul şi Zincul contribuie   
la funcţionarea normală a sistemului imunitar.

5 Sistem
 imunitar

Calciul, Magneziul şi Vitamina D contribuie la funcţionarea 
normală a sistemului muscular.

6 Muşchi

Magneziul contribuie la metabolismul energetic normal.7 Metabolism
 energetic

Un aport optim de vitamine şi elemente minerale este o premisă importantă 
pentru starea de bine şi performanţele organismului.
Aportul de substanţe nutritive trebuie urmărit mai ales în perioadele de 
dezvoltare sau la femei în perioada reproductivă, dar şi înainte şi după sarcină, 
în timpul alăptării, la menopauză, la vârstă înaintată, precum şi în cazul unei 
alimentaţii unilaterale.

Compoziţie
Hidrolizat de colagen
Calciu
Vitamina D
Acid folic
Vitamina C
Magneziu
Fier
Zinc
*    conform prevederilor Regulamentului UE Nr. 1169/2011 ** nu există recomandare din partea Uniunii Europene (UE)

Per doză zilnică (= 1 comprimat)
 100 mg
 300 mg
   5 µg

                           400 µg
   75 mg
 200 mg
     5 mg
     5 mg

% din valoarea nutriţională de referinţă *
**

  38 %
100 %
200 %
  94 %
  53 %
  36 %
  50 %

Formularea DEPOT
Substanţele nutritive sunt eliberate treptat timp de câteva 
ore şi astfel sunt furnizate organismului pentru 
o perioadă mai lungă de timp de-a lungul unei zile.

Fără lactoză

Fără gluten

90C 100M 0Y 0K 20C 100M 0Y 0K 100C 60M 5Y 35K0C 100M 91Y 0K 25C 35M 70Y 0K
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Mod de utilizare:
Se recomandă 1 comprimat zilnic, în timpul mesei, cu suficient lichid, nemestecat. 
La nevoie, comprimatele pot fi înjumătăţite.

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.
Nu este potrivit pentru copii şi adolescenţi.

Ambalaj: 30 sau 40 comprimate 

Greutate netă: 51 g sau 68 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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