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Magneziul,  Niacina şi Vitamina B6 pentru reducerea oboselii şi extenuării
Vitaminele B1, B6 şi Niacina pentru funcţionarea normală a sistemului nervos

                       
Ne-am obişnuit ca viaţa cotidiană să reprezinte o provocare permanentă: cerinţele cresc de la 
o zi la alta pentru fiecare dintre noi, încercăm să mulţumim pe toată lumea, dar în acelaşi 
timp, vrem şi să facem performanţă la şcoală, la facultate sau fiecare, la locul său de muncă. Şi 
să nu uităm, că odată întorşi acasă, dorim să acordăm din timpul nostru, familiei şi prietenilor.

De aceea, este bine să avem grijă la timp de sănătatea noastră fizică şi psihică! Astfel, putem 
începe prin a învăţa să devenim asertivi, să ne acordăm timp liber şi să îl petrecem într-un 
mod cât mai benefic şi plăcut cu putinţă, să avem grijă la dietă şi la stilul de viaţă, în general.  
Aceasta implică o alimentaţie corectă şi completă din punct de vedere al nutrienţilor, însoţită 
de activitate fizică desfăşurată constant.

Produsul Doppelherz® aktiv Pentru stres și oboseală vine în ajutorul nostru cu o combinaţie 
specială de Magneziu, vitamine, extract vegetal şi ulei esenţial.

Astfel, un comprimat furnizează 375 mg Magneziu, care contribuie la reducerea oboselii şi 
extenuării, la funcţionarea normală a sistemelor muscular şi nervos, la menţinerea 
sănătăţii psihice şi a sistemului osos.

Vitamina D contribuie la menţinerea sănătăţii sistemului osos şi la menţinerea funcţiei 
normale a sistemului muscular.

Vitaminele B1, B6 şi Niacina contribuie la funcţionarea normală a sistemului nervos.

În plus, Vitamina B6 şi Niacina contribuie la reducerea oboselii şi extenuării.

Uleiul de Lavandă (Lavandula o�cinalis) este uleiul esenţial obţinut din florile acestei plante. 
Locul de origine al Roiniţei (Melissa o�cinalis) este zona de est a Mediteranei. Extractul din 
frunze de Roiniţă susţine relaxarea şi starea de bine psihică şi fizică.

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.

Supliment alimentar

Fără lactoză

Fără gluten
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Mod de utilizare:
Se recomandă 1 comprimat zilnic, după masă, cu o cantitate suficientă de lichid, fără a se mesteca. 
În caz de necesitate, comprimatul poate fi înjumătăţit, pentru a putea fi înghiţit.

Atenţionări:
A nu se depăşi 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 şi la vederea copiilor mici.
A nu se administra copiilor și adolescenţilor, femeilor însărcinate sau care alăptează.
Produsul nu trebuie utilizat în cazuri de hipersensibilitate la lavandă sau la oricare dintre 
celelalte ingrediente.
Cantităţile ce depăşesc 250 mg de magneziu pot avea efect laxativ la persoanele sensibile.

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

Ambalaj: 30 comprimate

Greutate netă: 41,5 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

Compoziţie

Magneziu
Vitamina D
Vitamina B1
Vitamina B6
Niacina
Extract din frunze de Roiniţă 
(Melissa o�cinalis)
Ulei din flori de Lavandă 
(Lavandula o�cinalis)
*    conform prevederilor Regulamentului UE Nr. 1169/2011
** nu există recomandare din partea Uniunii Europene (UE)

per doză zilnică (= 1 comprimat) % din valoarea nutriţională de referinţă*

 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

**

**

  375 mg
   5 µg

  1,1  mg
 1,4 mg

        16 mg NE
 100 mg

     5 mg
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