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Profesia, sportul şi stresul cotidian supun organismul unor solicitări deosebite.
Un sistem nervos puternic, puterea de concentrare şi capacitatea de rezistenţă sunt calităţi 
întrebuinţate zilnic. 

Lecitina este un fosfolipid şi participă la constituirea membranelor celulare la nivelul 
creierului şi al celulelor nervoase.

Solicitările deosebite, precum: o alimentaţie neechilibrată, vârsta înaintată, perioadele de 
efort fizic şi psihic pot conduce la un necesar crescut de nutrienţi.

Combinaţia este importantă!

O capsulă de Doppelherz® aktiv Lecitină +Vitamine B conţine 500 mg lecitină, combinată 
echilibrat cu Vitamine B importante pentru organism, plus Vitamina E pentru protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ.

Vitaminele B (B1, B2, B6, B12, Niacina) contribuie la metabolismul energetic normal şi la 
funcţionarea normală a sistemului nervos.

Vitamina B1 contribuie la menţinerea sănătăţii psihice. 

Vitamina B6 contribuie la metabolismul normal al proteinelor şi al glicogenilor şi, alături 
de Niacină, la reducerea oboselii şi extenuării.

Folatul contribuie la procesul de diviziune celulară şi la buna funcţionare a hematopoiezei.
Vitamina B12 contribuie la formarea normală a globulelor roşii, la funcţionarea normală a 
sistemului imunitar şi la reducerea oboselii şi extenuării.

Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Vitamina B1 contribuie la funcţionarea normală a sistemului nervos

Fără lactoză

Fără gluten

Supliment alimentar

Lecitină
+Vitamine B

*   conform prevederilor Regulamentului UE Nr. 1169/2011   
** nu există recomandare din partea Uniunii Europene (UE)

Compoziţie

Lecitina din soia
Vitamina E
Niacina
Vitamina B2 
Vitamina B6 
Vitamina B1 
Acid folic 
Vitamina B12 

      per capsulă

     500 mg
     15 mg α-TE
  13,5 mg NE
    2,4 mg

      2,4 mg
       2,1 mg
        200 µg

    3,0 µg
     

per doza zilnică 
(= 2 capsule)

   1000 mg
            30 mg α-TE

          27 mg NE
  4,8 mg
  4,8  mg
   4,2 mg
400 µg
 6,0 µg

 

% din valoarea nutriţională 
de referinţă*

**
250 %
169 %
343 %
343 %
382 %
200 %
240 %
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Mod de utilizare:
Se recomandă 2 capsule zilnic, nemestecate, în timpul meselor, cu o cantitate suficientă 
de 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.
A nu se utiliza la copii şi adolescenţi.
Nu este recomandat persoanelor alergice la soia sau la oricare dintre ingredientele 
produsului.
A se păstra la temperaturi ce nu depăşesc 25°C, in ambalajul original.

Ambalaj: 40 capsule

Greutate netă: 40 g
 
Cunoasşteți 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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