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Seleniul contribuie la funcţionarea 
normală a sistemului imunitar, a glandei tiroide 

şi la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Organismul uman nu sintetizează Seleniu. Prin urmare, acesta trebuie 
să fie furnizat organismului în mod constant şi adecvat din alimentaţie.
Într-o dietă neechilibrată însă, aportul nu este întotdeauna optim. În 
plus, efortul fizic sau un stil de viaţă nesănătos (de ex. consumul de 
tutun şi alcool) măresc necesarul. 

Pe lângă Seleniu, formula produsului mai conţine şi Vitaminele A, C, E.

Vitamina A, inclusiv cea provenită din beta-caroten, contribuie la 
funcţionarea normală a sistemului imunitar, la menţinerea vederii 
normale şi la menţinerea sănătăţii pielii.

Vitamina C contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar, 
la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, la reducerea oboselii 
şi extenuării, la funcţionarea normală a sistemului nervos şi la menţinerea 
sănătăţii psihice.

Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Supliment alimentar

Potrivit pentru 
vegetarieni şi vegani

Fără lactoză

Fără gluten

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.

 

Compoziţie

Vitamina C
Vitamina E 
Vitamina A
Beta-caroten
Seleniu

per doză zilnică
(= 1 comprimat)

  100 mg
       36 mg α-TE

 300 µg RE
300 µg
100 µg

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

% din valoarea nutriţională 
de referinţă*

  125 %
300 %
  38 %

**
182 %
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Mod de utilizare:
Se recomandă 1 comprimat zilnic, în timpul mesei principale, cu 
suficient lichid, nemestecat.

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 copiii sub 12 ani.
A se păstra la temperaturi ce nu depăşesc 25°C, în ambalajul original.

Ambalaj: 30 comprimate

Greutate netă: 40,2 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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