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Vitamina C contribuie la formarea normală a 
colagenului pentru funcționarea normală a pielii. 
Biotina contribuie la menținerea sănătății părului și pielii. 
Cuprul contribuie la menținerea sănătății țesuturilor conjunctive. 
Cu peptide de colagen, acid hialuronic, lignani din extract din 
semințe de in și extract de rodie. 

Supliment alimentar cu zahăr și îndulcitori

Indicație importantă pentru medicul dumneavoastră în cazul efectuării 
testelor de laborator

Biotina poate afecta câteva teste de laborator. În funcție de metoda de exa-
minare, acest lucru poate duce la rezultate eronate. Acest risc este crescut la 
copii și pacienți adulți cu insuficiență renală și crește la doze mai mari. Prin 
urmare, dacă trebuie să efectuați teste de laborator, vă rugăm să vă informați 
medicul că luați un preparat care conține biotină. Astfel, va putea lua în consi-
derare acest lucru atunci când interpretează testele de laborator.

Ambalaj: 
10 sau 30 flacoane unidoză, conținând fiecare câte 25 ml soluție orală.

Greutate netă: 
250 ml sau 750 ml. 

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_romani Producător:
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Doppelherz® system KOLLAGEN BEAUTY PLUS conține o combinație de 
nutrienți atent selecționați pentru piele, păr și țesut conjunctiv, sub formă 
lichidă, într-un flacon practic, cu conținut gata de consum. 

• Vitamina A, Vitamina E, Vitamina C și Biotină 

• Oligoelementele Zinc și Cupru

• În plus, conține și 2,5 g de peptide de colagen, acid hialuronic, lignani din extract      
   din semințe de in, extract de rodie și taurină. 

• Substanțele nutritive atent combinate sunt oferite în flacoane unidoză care conțin    
   soluția orală, gata de consumat, cu un gust delicios de măr și coacăze negre. 

Pielea și părul frumoase, precum și țesutul conjunctiv ferm corespund idealului de 
frumusețe și reprezintă elemente ale unui aspect plăcut și bine îngrijit. Prin înnoirea și 
prin creșterea lor, ele realizează zilnic performanțe deosebite, pentru care au nevoie 
de nutrienți în mod constant și în cantități suficiente. Un aport regulat de vitamine și 
minerale poate ajuta la susținerea frumuseții naturale din interior.

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcționarea 
normală a pielii. 

Vitamina A contribuie la menținerea sănătății pielii. 

Biotina și Zincul contribuie la menținerea sănătății părului și pielii.

Cuprul contribuie la pigmentarea normală a părului și la menținerea sănătății 
țesuturilor conjunctive. De asemenea, Cuprul contribuie la pigmentarea normală 
a pielii.

Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. 

Colagenul este o proteină structurală a pielii și se găsește, în principal, în țesutul 
conjunctiv.

Acidul hialuronic se găsește în mod normal în organismul uman, în special în 
piele și are capacitatea de a lega cantități mari de apă. 

Lignanii se găsesc în multe cereale, leguminoase, legume și fructe. O sursă bogată 
de lignani din plante sunt semințele de in (Linum usitatissimum).

Rodia (Punica granatum) este una dintre cele mai vechi plante cultivate din 
Orientul Mijlociu. Părțile comestibile ale fructului roșu sunt semințele de rodie. 
Taurina este un aminoacid neesențial, denumit și acid aminoetansulfonic. Corpul 
uman adult poate produce taurină din aminoacidul cisteină, dar cea mai mare 
cantitate din organim provine din alimentație (din carne și pește).

Un flacon unidoză cu 25 ml soluție orală conține: 
160 μg RE Vitamina A, 3,0 mg α-TE Vitamina E, 500 μg Biotină, 100 mg Vitamina C,
7,5 mg Zinc, 0,3 mg Cupru, 2,5 g peptide de colagen, 50 mg acid hialuronic, 
10 mg lignani din extract din semințe de in, 50 mg extract de rodie, 50 mg Taurină.

Mod de utilizare: 
Se recomandă a se consuma zilnic conținutul unui flacon unidoză. Agitați flaconul 
înainte de a consuma soluția. 

Atenţionări:
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de 
viață sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
Nu este potrivit pentru femeile însărcinate, femeile care alăptează, copii și tineri.
În cazuri foarte rare, sunt posibile reacții alergice. Prin urmare, nu utilizați în caz de 
intoleranță la acid hialuronic.
La peste 3,5 mg Zinc / zi, se recomandă consumul cu precauție al altor suplimente 
alimentare care conțin zinc.
A se păstra la loc uscat, la temperaturi sub 25°C.
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