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Imunoprotect chimen negru 50 cps
DOPPEL HERZ

Descriere:

Ulei de chimen negru (600 mg), obținut prin presarea semințelor de Chimen negru (Nigella sativa)
Vitamina E (10 mg) contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Seleniul (10 μg), contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și a glandei tiroide,
precum și la menținerea sănătății părului și unghiilor.

Seleniul pentru protejarea celulelor și funcționarea normală a sistemului imunitar.
Biotină pentru metabolismul normal al macronutrienților.

Uleiul de chimen negru are o veche tradiție în Orient care se păstrează de mii de ani. Ea este bazată
pe proprietățile farmaceutice, puse pe seama compoziției sale chimice, în care predomină acizii grași
polinesaturați Omega-6, esențiali pentru alimentație (acid linoleic).
Potrivit însemnărilor din vechime, uleiul de Chimen negru este apreciat acolo pentru proprietățile
sale încă din timpuri străvechi.

Acizii grași polinesaturați conținuți în uleiul de chimen negru sunt numiți acizi esențiali, deoarece
acești acizi grași esențiali pentru organismul uman nu pot fi sintetizați de el însuși.

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

Ulei de chimen negru din semințe de Nigella sativa:
Uleiul de chimen negru conținut în capsulele Doppelherz® este obținut prin presarea semințelor de
Chimen negru (Nigella sativa). Acest ulei prețios conține mai mult de 50% acizi grași polinesaturați.

Combinația este cheia!
Doppelherz® aktiv Imunoprotect Chimen negru oferă componentele valoroase ale uleiului de chimen
negru, în combinație cu microelementul seleniu - important pentru sistemul imunitar, cu Vitamina E
și cu biotină.
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Biotină contribuie la metabolismul normal al macronutrienților și la menținerea sănătății pielii.

Vitamina E contribuie la protejarea celulelor de radicalii liberi, fiind sprijinită în acest sens de
seleniu.

Seleniul joacă un rol extrem de important în numeroase procese metabolice din organism:
- ca parte componentă a enzimelor, este de neînlocuit pentru activitatea acestora;
- contribuie la protejarea celulelor;
- contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar;
- contribuie la menținerea sănătății părului și unghiilor.

Suplimentarea alimentației cu Doppelherz® aktiv Imunoprotect Chimen negru este recomandată în
cazul unei alimentații neechilibrate, dar și a unui necesar mai ridicat de substanțe nutritive, situație
determinată de:
- poluarea mediului înconjurător peste limite normale;
- un mod de viață nesănătos (de exemplu, prin consum de tutun și alcool);
- stres.

Prin conținutul lor special în ulei de Chimen negru, Vitamina E, biotină și seleniu, capsulele
Doppelherz® Aktiv asigură nutrienții necesari pentru metabolismul normal al macronutrienților și
pentru sistemul imunitar.

O capsulă conține:
600 mg ulei de Chimen negru, 10 mg Vitamina E, 50 µg Biotina, 10 µg Seleniu.

Mod de administrare:
Se administrează câte 3 capsule zilnic, în timpul meselor principale, cu o cantitate suficientă de
lichid, fără a se mesteca.

Atenționări:
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 îndemână și la vederea copiilor mici.
A se păstra la temperaturi ce nu depășesc 25 grade C, în ambalajul original.

Prezentare:
50 capsule


