
Bağışıklık sisteminin normal işlevi için 
C ve D vitamini ve ayrıca çinko, bakır ve selenyum.

B1 ve B12 vitaminleri normal enerji metabolizmasına katkıda bulunur. 
Biyotin ve B2 vitamini ise normal mukozanın korunmasına katkıda bulunur. 

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

Güçlü bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı savunma gücü için, yeterli miktarda besin maddeleri almak önemli bir rol 
oynar. Vücudumuz çoğu zaman bu besin maddelerini kendisi oluşturamaz. Bu sebepten dolayı bunların gıda 
ile alınması gerekir. 

Doppelherz system IMMUN+ARONIA, hoş, güçlü ve keskin bir tadı olan Aronia Rus yaban mersini meyve 
suyu konsantresinin yanı sıra, bağışıklık sisteminin ve enerji metabolizmasının normal işlevine destek olan, 
hücreleri koruyan ve normal mukozanın korunmasına katkıda bulunan ve 11 mikro besin maddesinden 
oluşan özel bir karışım içermektedir:
•  500 mg C vitamini + 10 mg çinko, D vitamini ve eser elementler selenyum ve bakır ile birlikte bağışıklık 

sisteminin normal işlevi için katkıda bulunur.
•  B2 vitamini ve biyotin ise normal mukozanın korunmasına katkıda bulunur.
•  Seçkin B vitaminleri normal enerji metabolizmasını destekler.
•  Hücre koruması için mikro besin maddeleri. 

Birbiri ile uyumlandırılmış besin maddeleri içimi pratik küçük şişeler içinde bulunmaktadır. Her an içmeye hazır, 
hoş meyve tadında ve yolculuk esnasında da ideal. 

Bağışıklık sisteminin desteklenmesi için ve yüksek derecede C vitamini gereksiniminde.
Yüksek performans gösterilen dönemlerde mikro besin maddelerine duyulan gereksinim yükselebilir. C vita-
mini, yoğun bedensel faaliyetler esnasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal işlevi için de katkıda 
bulunur. Eğer günlük tavsiye edilen C vitamini miktarının üstüne her gün ilave olarak 200 mg tüketilirse, pozitif 
etki ortaya çıkar. 

Hücre koruma – Vücut hücrelerinin oksidatif stresten korunması 
C vitamini, çinko, selenyum ve bakır savunma güçleri için işlevlerinin yanı sıra, vücut hücrelerinin oksidatif stre-
sten korunmasına da katkıda bulunurlar. Bu durum, yüksek performans gösterilen dönemler için de önemlidir. 

Enerji metabolizmasına destek ve yorulmayı azaltmak için B vitaminleri
B12 vitaminleri normal enerji metabolizmasını destekler ve bitap düşmeyi ve yorgunluğu azaltmaya katkıda 
bulunur. B1 vitamini normal enerji metabolizmasına katkıda bulunur ve sinir sisteminin normal işlevini de-
stekler. 

Bunların yanı sıra Doppelherz şişeleri, 50 mg Aronia Rus yaban mersini meyve suyu konsantresi içerir.

Aronia (Rus yaban mersini) bitkisinin meyveleri küçüktür ve kökeni Kuzey Amerika’dır. Orada yaşayan yerliler 
tarafından eskiden beri bilinip kullanılmaktadır. Aronia meyveleri doğal olarak kendilerine koyu rengi veren 
belirli sekonder bitkisel maddeler (flavonoidler) içermektedir.

1 şişe Doppelherz system IMMUN+ARONIA dahi yüksek derece gereksinimde, değerli besin maddeleri ile 
beslenmenizi destekler ve böylece sağlık ve normal bir bağışıklık sistemi sistemi için katkıda bulunur. 



25 ml şişenin içeriği:
50 mg Aronia Rus yaban mersini meyve suyu konsantresi, 1,65 mg B1 vitamini, 2,1 mg B2 vitamini, 2,1 mg B6 
vitamini, 75 µg biyotin, 300 µg folik asit, 7,5 µg B12 vitamini, 500 mg C vitamini, 7,5 µg D vitamini, 150 µg bakır, 
55 µg selenyum, 10 mg çinko.

Kullanma önerisi:
Günde bir şişe tüketin. İçmeden önce iyice çalkalayın.

İkazlar: 
Belirtilmiş, tavsiye edilen günlük tüketim miktarı aşılmamalıdır. Gıda takviye maddeleri, dengeli ve çeşitlilik 
içeren beslenmenin ve sağlıklı bir yaşam biçiminin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde 
saklayın. 
12 yaş altı çocuklar için uygun değildir. 

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve oda ısısında saklayın.
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