
 

Doppelherz sistemi ürünleri çeşitli içerik maddelerinin doğru, sistematik biçimde 
ayarlanmış kombinasyonunu içerir – yani sistemli sağlıktır.

Ten ve bağ dokusunun sağlığı için farklı faktörler rol oynar. Bunların arasında den-
geli ve sağlıklı beslenme de vardır. Çünkü ten ve bağ dokusu hücreleri yenilenme 
sayesinde her gün en üst düzeyde performans sergiler ve bunun için yeterli miktarda 
bedenin kendisinin üretemediği besin maddelerine ihtiyaç duyarlar.
C vitamini, normal kolajen oluşmasına ve böylece derinin normal fonksiyonuna 
katkıda bulunur. Çinko ve biyotin normal derinin korunmasına katkıda bulunur. C 
vitamini ve çinko bunun haricinde hücreleri oksidan stresten korumaya katkıda bu-
lunurlar. 

Bir kapsül Doppelherz system HYALURON 70 mg hyaluronik asit ve beraberinde  
30 mg Koenzim Q10, biyotin, C vitamini ve eser element çinko içermektedir.

Hyaluronik asit endojen bir maddedir. Çoğunlukla fibroblastlarda ve diğer özel bağ 
dokusu hücrelerinde üretilir. 

Hyaluronik asit kimyasal açıdan bakıldığında bir dizi şeker moleküllerinden 
oluşmaktadır ve glikozaminoglikan olarak da anılır. 

Hyaluronik asidin büyük bir miktarı derimizde bulunur. Su tutucu bir özelliği olan bu 
madde, aynı zamanda eklem sıvısının da bir bileşenidir. 

Koenzim Q10 ubikinonlar grubunun bir üyesidir. İsminin başındaki “Ubi” bu mad-
denin bedenimizin her yerinde bulunduğu anlamına gelmektedir. Q10’un önemli 
bir bölümü hücrelerin mitokondrilerinde depolanır. Koenzim Q10 beden tarafından 
üretilebilir ve gıdayla da alınabilir. 

Deri hücreleri ile birlikte sürekli bir büyüme veya yenileme süreci içersindedir. Çin-
ko bu esnada normal hücre bölünmeleri için bir rol oynar. Biyotin normal derinin 
korunmasına ve normal enerji metabolizmasına katkıda bulunur. 

1 kapsül Doppelherz system HYALURON, 70 mg hyaluronik asit, 30 mg Koenzim 
Q10 ve beraberinde vitaminler ve eser element çinko sağlar. Hem çinko hem biyotin 
normal derinin ve saçların korunmasına destek sağlar. 

70mg
Hyaluronik asit
Günde sadece 1 kere



Bir kapsülün içerdikleri:
70 mg hyaluronik asit, 30 mg Koenzim Q10, 40 mg C vitamini, 100 µg biyotin, 5 mg 
çinko.

Kullanma önerisi:
Günde 1 kapsülü yeterli miktarda sıvı ile çiğnemeden yutun. 
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