Допелхерц® систем

•

Ексклузивна линия

Грижа за здраве и красота

Пълноценно здраве

Немско качество и традиция от 1897 година

Queisser Pharma
GMBH & CO. KG е
немска фармацевтична компания
с над 100 годишна
история.
Основана е от фармацевта Алфред
Куайсер през 1897 г. в Хамбург.
Куайсер Фарма е специализирана в
производството на лекарствени продукти без рецепта, хранителни добавки
и стоматологични средства.
Представена е в
над 50 страни
по света.

Ексклузивната
продуктова линия
Допелхерц систем
е създадена през
2006 година и е все
по-успешна до днес.
Състои се само от продукти с подчертано високо качество, чиято принципна
идея е да подкрепят комплексно целия
организъм – всички негови системи.
Допелхерц систем обединява съвременните тенденции в медицината и
здравословното хранене с най-новите
фармацевтични технологии – резултатът
е продуктова серия от висок клас.
Марката Допелхерц систем стъпва на
българския пазар с 3 продукта, съответно съдържащи колаген, хиалуронова
киселина и масло от крил, които са жизненоважни и трудно се набавят в забързаното ежедневие.

Силата е в комбинацията!
Представителство за България Куайсер

Фарма ГМБХ и Ко. КГ

София 1756, бул. Св. Климент Охридски 25 ет. 2, офис 6, тел.: 02 441 2764
е-mail: info@queisser.bg|doppelherz.bg|facebook.com/DoppelherzBulgaria

Вашето мнение е ценно за нас!

Допелхерц® систем Хиалурон

Естествено красиви
ден след ден
Уникална комбинация
с Коензим Q10, Витамин С,
Биотин и Цинк

Хиалуроновата киселина
е важна за хидратирането
на кожата, поддържа
нейния тургор и свеж вид!
Най-новите проучвания доказват
усвояването на хиалуронова киселина
от организма в капсулна форма1
1) Kawada et al.: Ingested hyaluronan moisturizes dry skin,
Nutrition journal 2014, 13:70

Силата на две сърца

Коензим Q10 представлява силен антиоксидант, който много
трудно се набавя чрез храната, тъй като е нестабилен при термична обработка. С напредване на възрастта неговата синтеза
в организма също намалява
Витамин С и Цинк засилват антиоксидантния му ефект и подпомагат нормалното състояние на кожата. Витамин С съдейства и
за нормалното образуване на колаген от организма, като осигурява антиоксидантна защита.
Цинкът е важен микроелемент,
който участва в процесите на
делене на клетките.
По този начин кожата се
регенерира по-бързо.
Биотинът в съчетание с
Коензим Q10 допринася
за:
• допълнително производство на енергия
• нормалното състояние
на кожата и косата

Ежедневно кожата е подложена на въздействието на редица замърсители - цигарен, автомобилен дим, химикали, които повишават нуждата от антиоксиданти. За да
запази младостта и жизнеността си, кожата се нуждае допълнително от витамини, минерали и микроелементи.

С напредване на възрастта намалява не само

производството на колаген,
но и на хиалуронова киселина
Съдържание на хиалуронова киселина (%)

от организма

Възраст (години)

3 причини да приемаме

хиалуронова киселина
1. Хидратира кожата в дълбочина, поради способността си
да свързва големи количества вода
2. Благоприятства за запазване еластичността на кожата, тъй като:
• е основен компонент на съединителната тъкан
• стимулира производството на еластин
3. В комбинация с Цинк, Биотин, Витамин С и Коензим Q10, подпомага
метаболизма и деленето на кожните клетки

Състав в 1 капсула
70
30
40
100
5

mg
mg
mg
µg
mg

Хиалуронова киселина
Коензим Q10
Витамин C
Биотин
Цинк

Препоръчителен прием
1 капсула
дневно

Защо да изберем

Допелхерц® систем Хиалурон?

• Високо съдържание на хиалуронова киселина – 70 mg
• Уникална комбинация с Витамин С, Цинк, Биотин и Коензим Q10
- грижа за естествената красота
• Поддържа нормалното състояние на кожата
и я запазва хидратирана и еластична
• Осигурява антиоксидантна защита
• Доказано немско качество
Силата на две сърца

ECO-Harvesting
технология
- предимства
Продуктите Допелхерц® систем използват
крил, уловен по специалнo разработен
метод "ECO - Harvesting технология", с
който се осъществява строг контрол
спрямо естествения процес на размножаване. Това гарантира екологичната отговорност на фирмата.
Уловът се обработва незабавно, директно
на кораба, което гарантира получаването
на продукт с най-високо качество, биологична
стойност и чистота.

Стандартът
"Добра
производствена
практика" -

качество
и отговорност!
Продуктите Допелхерц отговарят
на изключително високи стандарти за чистота и се подлагат на
строг качествен контрол.
Производствените процеси са сертифицирани по GMP стандарт.

Пълноценно здраве

Ексклузивна линия

КОЛАГЕН

За здрави
и подвижни
стави

ХИАЛУРОН

За естествена
красота
ОМЕГА-3
от ЕКОЛОГИЧЕН
АНТАРКТИЧЕСКИ КРИЛ

Грижа
за сърцето
Силата на две сърца

