




Magneziul contribuie la funcţionarea normală 
a sistemelor nervos și muscular

Supliment alimentar cu zahăr și îndulcitori 

Potrivit pentru 
vegetarieni şi vegani

Fără lactoză

Fără gluten
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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

Cunoaşteţi deja celelalte produse ale gamei Doppelherz® ?     
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Produsele Doppelherz® system oferă combinaţii optime și atent 
echilibrate ale mai multor ingrediente cu rol vital pentru sănătatea 
diferitelor sisteme ale organismului.

Doppelherz® system Magneziu 375 mg conţine 375 mg Magneziu sub 
formă de citrat de magneziu și 3,5 mg Vitamina B6.

Caracteristici:
•   375 mg Magneziu sub formă de citrat de magneziu
•   3,5 mg de Vitamina B6
•   Biodisponibilitate bună
•   Administrare ușoară
•   Gust delicios de portocală și lămâie

Magneziu
Magneziul susţine metabolismul energetic normal și funcţionarea 
normală a sistemului nervos. Contribuie la echilibrul electrolitic și la 
funcţionarea normală a sistemului muscular. În plus, contribuie la 
reducerea oboselii și extenuării, la menţinerea sănătăţii sistemului osos 
și a dinţilor.

Magneziu sub formă de citrat
Doppelherz® system Magneziu 375 mg  conţine magneziul sub formă 
de citrat. Citratul de magneziu este o formă organică de magneziu, cu o 
biodisponibilitate superioară altor compuși de magneziu.

Vitamina B6
Vitamina B6 contribuie la metabolismul normal al proteinelor și al 
glicogenilor,  la funcţionarea normală a sistemului nervos, la menţinerea 
sănătăţii psihice, la reducerea oboselii și extenuării.

Un flacon unidoză cu 25 ml soluţie orală conţine:
375 mg Magneziu, 3,5 mg Vitamina B6.

Mod de utilizare:
Se recomandă a se consuma zilnic conţinutul unui flacon unidoză. 
Agitaţi flaconul înainte de a consuma soluţia.

Atenţionări:
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un 
mod de viaţă sănătos. 
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
Nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
A se păstra la temperaturi ce nu depășesc 25°C, în ambalajul original.
Cantităţile ce depășesc 250 mg de magneziu pot avea efect laxativ 
la persoanele sensibile.
Potrivit pentru vegetarieni și vegani.

Ambalaj: 10 sau 30 flacoane

Greutate netă: 250 ml sau 750 ml
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