
Doppelherz® system
Omega-3 Family Sirop

Nutrient per 15 ml per 30 ml % din 
valoarea 

nutrițională 
de referință* 

(pentru 30 ml)
Vitamina A 200 μg RE 400 μg RE 50 %
Vitamina D 2,5 μg 5 μg 100 %
Vitamina C 100 mg 200 mg 250 %

Vitamina E 6 mg α-TE 12 mg α-TE 100 %
Vitamina B1 0,55 mg 1,1 mg 100 %
Vitamina B2 0,7 mg 1,4 mg 100 %
Niacină 8 mg NE 16 mg NE 100 %
Acid pantotenic 3 mg 6 mg 100 %
Vitamina B6 0,7 mg 1,4 mg 100 %
Biotină 25 μg 50 μg 100 %
Vitamina B12 1,25 μg 2,5 μg 100 %
Ulei de pește de mare, 
care conține:      
Acid docosahexaenoic 
(DHA) 
Acid eicosapentaenoic 
(EPA)
Total acizi grași 
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* *conform prevederilor Regulamentului UE Nr. 1169/2011
** nu există recomandare din partea Uniunii Europene (UE)

Sirop cu gust de fructe
Supliment alimentar cu acizi grași Omega-3 din 

ulei de pește de mare + Vitamine 

Ingrediente:

Apă (solvent), zahăr (îndulcitor), ulei de pește pudră  
11 %, pudră de portocală, acid lactic (acidifiant), arome de 
lămâie si de piersici, guma xantan (agent de îngroșare), lactat 
de calciu (corector de aciditate), ascorbat de sodiu (Vitamina C), 
cianocobalamina (Vitamina B12), sorbat de potasiu 
(conservant), DL-alfa tocoferol acetat (Vitamina E), niacina, 
D-pantotenat de calciu, palmitat de retinol (Vitamina A), 
benzoat de sodiu (conservant), riboflavină (Vitamina B2), 
clorhidrat de piridoxină (Vitamina B6), clorhidrat de tiamină 
(Vitamina B1), beta caroten (colorant), biotină, colecalciferol 
(Vitamina D).
Fără lactoză și gluten

Recomandare pentru utilizare:
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-7 ani, se 
recomandă administrarea a 15 ml (1/2 măsură 
dozatoare) zilnic, în timpul mesei principale. 

Pentru copiii cu vârsta peste 7 ani, precum și pentru 
adolescenți și adulți, se recomandă administrarea a  
30 ml (1 măsură dozatoare) zilnic, în timpul mesei 
principale.

Vârsta de la care se poate administra produsul și 
dozele se pot modifica, conform recomandării 
medicului sau farmacistului.

Prezentare:
Cutie de carton conținând 1 flacon și măsură dozatoare.
Cantitate netă = 250 ml 

Atenţionări:
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul 
zilnic.
Suplimentele alimentare nu pot fi utilizate pentru 
înlocuirea unui regim alimentar variat și echilibrat și 
a unui mod de viață sănătos. 
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
A se păstra la temperaturi ce nu depășesc 25°C, în 
ambalajul original.

Recomandări:
A se agita bine înainte de utilizare!
După deschidere, se va păstra în frigider și se va con-
suma conținutul flaconului în termen de 4 săptămâni.

A se consuma de preferință înainte de sfârșitul: a se vedea 
data înscrisă pe capacul cutiei.
Lot nr.: a se vedea pe capacul cutiei.
Notificat de SNPMAPS
Certificat de Notificare: Seria: AA Nr. 7739 / 14.07.2014

Reprezentant în România:
Queisser Pharma SRL
Str. Grigore Alexandrescu Nr. 89-97, Etaj 1, Corpul B,  
Sector 1, București, cod 010624  Tel: 021 / 311.24.20
www.doppelherz.ro   e-mail: info@queisser.ro
Producător:


