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Supliment alimentar

Seleniul contribuie la funcţionarea 
normală a sistemului imunitar 

Biotina contribuie la metabolismul 
normal al macronutrienţilor

Uleiul de Chimen negru are o veche tradiţie în Orient care se păstrează de mii de ani. Ea este bazată 
pe proprietăţile terapeutice, puse pe seama compoziţiei sale chimice, în care predomină acizii graşi 
polinesaturaţi Omega-6, esenţiali pentru alimentaţie (acid linoleic). 
Potrivit însemnărilor din vechime, uleiul de Chimen negru este apreciat acolo pentru proprietăţile 
sale încă din timpuri străvechi.

Acizii graşi polinesaturaţi conţinuţi în uleiul de Chimen negru sunt numiţi acizi esenţiali, deoarece 
aceşti acizi graşi esenţiali pentru organismul uman nu pot fi sintetizaţi de el însuşi.

În cazul unei alimentaţii neechilibrate, cu un aport ridicat de grăsimi animale, se înregistrează în 
organism o cantitate mai mare de colesterol, ceea ce face ca raportul acizilor graşi să nu fie 
întotdeauna optim.
Însă acizii graşi polinesaturaţi pe care organismul nu îi poate produce singur sunt de mare 
importanţă pentru numeroase procese metabolice. Astfel că, organismul este dependent de aportul 
de acizi graşi nesaturaţi prin hrană.

Ulei de Chimen negru din seminţe de Nigella sativa:
Uleiul de Chimen negru conţinut în capsulele Doppelherz® aktiv este obţinut prin presarea 
seminţelor de Chimen negru (Nigella sativa). Acest ulei preţios conţine mai mult de 50 % acizi graşi 
polinesaturaţi. 

Combinaţia este cheia!
Doppelherz® aktiv Imunoprotect Chimen negru oferă organismului componentele valoroase ale 
uleiului de Chimen negru, în combinaţie cu microelementul Seleniu - important pentru sistemul 
imunitar, cu Vitamina E şi cu Biotină.

Biotina contribuie la metabolismul normal al macronutrienţilor şi la menţinerea sănătăţii pielii.

Vitamina E şi Seleniul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. 

Seleniul joacă un rol extrem de important în numeroase procese metabolice din organism.
Seleniul: 
•  contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar şi a glandei tiroide;
•  contribuie la menţinerea sănătăţii părului şi unghiilor.
  
Suplimentarea alimentaţiei cu Doppelherz® aktiv Imunoprotect Chimen negru este recomandată 
în cazul unei alimentaţii neechilibrate, dar şi a unui necesar mai ridicat de substanţe nutritive, 
situaţie determinată de:
•  poluarea mediului înconjurător peste limite normale;
•  un mod de viaţă nesănătos (de ex., prin consum de tutun şi alcool);
•  stres.

 

 
Imunoprotect

Chimen negru

Fără lactoză

Fără gluten

87C 100M 0Y 8,5K 35C 95M 0Y 0K 100C 90M 0Y 25K0C 100M 91Y 0K 25C 35M 70Y 0K
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Mod de utilizare:
Se recomandă câte 3 capsule zilnic, în timpul meselor principale, cu suficient lichid, fără a se 
mesteca.

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 se păstra la temperaturi ce nu depăşesc 25°C, in ambalajul original.

Ambalaj: 50 capsule

Greutate netă: 51 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

Ulei din seminţe de 
Chimen negru 
(Nigella sativa)

Vitamina E
Biotină
Seleniu

per capsulă

       600 mg corespund unei 
cantităţi de 330 mg

de acizi graşi Omega-6
(acid linoleic) ***

   10 mg α-TE 
50 µg
10 µg

per doza zilnică 
(= 3 capsule)

1800 mg corespund unei 
cantităţi de 990 mg

de acizi graşi Omega-6
(acid linoleic) ***

  30 mg α-TE
150 µg
 30 µg

% din valoarea 
nutriţională de referinţă*

   **

250 %
300 %
  55 %

*     conform prevederilor Regulamentului UE Nr. 1169/2011
**   nu există recomandare din partea Uniunii Europene (UE)
*** compoziţia acizilor graşi este supusă unor oscilaţii naturale
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