
Pantothensyre
-bidrager til normal mental ydeevne
-bidrager til at mindske træthed og udmattelse
-spiller en rolle i den normale energistoftskifte.

Koffein – den velkendte opkvikker
Koffein hjælper med at øge ens opmærksomhed og årvågenhed og 
modvirker dermed mental træthed. Det hjælper med at forbedre 
koncentrationen.
Cholin – en bestanddel i cellemembranerne 
Cholin er et fedlignende stof, der er vigtigt for din sundhed.
Cholin bidrager til normal fedtmetabolisme. Det er en del af fosfolipider, 
de vigtigste komponenter i cellemembraner, og forekommer derfor i alle 
kroppens celler. 
En drikkeflaske på 25 ml indeholder: 
10 g dextrose, 1,1 mg Vitamin B1, 6 mg pantothensyre, 30 µg   
vitamin B12, 100 mg cholin, 75 mg koffein
Anbefalet dosis:
Tag 1 drikkeklar flaske om dagen. Omrystes godt inden brug.

Bemærk: 
Den anbefalede daglige indtagelse bør ikke overskrides. Kosttilskud er 
ikke en erstatning for en afbalanceret og varieret kost og sund livsstil. 
Hold utilgængeligt for små børn. 
Indeholder koffein. Anbefales ikke til børn under 12 år og gravide 
kvinder (75 mg koffein/25 ml).
Opbevares tørt og må ikke opbevares ved over 25 °C.
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• 10 g dextrose
• 30 µg vitamin B12
• 75 mg koffein
• 100 mg cholin
• Vitamin B1 og pantothensyre
Det veltilpassede indhold af næringsstoffer kommer i praktiske, drikkeklar
flasker - der er ideelle til at tage med på farten - med en lækker smag af
appelsin-grapefrugt.

B-vitaminer – for nerverne og energimetabolismen

Vitamin B12

- Understøtter den normale energimetabolisme
- Bidrager til at mindske udmattelse og træthed
- Spiller en rolle i funktionen af nervesystemet
Vitamin B1

- Bidrager til den normale energimetabolisme

- Understøtter nervesystemets normale
funktion

Vitamin B12 bidrager til at mindske træthed og udmattelse. 
Vitamin B1 + B12 for energimetabolismen.        

Koffein for koncentrationen. 
Doppelherz system produkter giver en meningsfuld, 
systematisk og velafbalanceret kombination af forskellige 
indholdsstoffer - Doppelherz er sundhed med system. 

Tilstrækkelig motion samt en sund og afbalanceret kost er en 
forudsætning for fysisk aktivitet og mental fitness i alderdommen. 
Tilstrækkelig tilførsel af næringsstoffer spiller en vigtig rolle for ens 
sundhed og ydeevne. Vores krop kan ofte ikke selv danne disse 
næringsstoffer. De skal indtages dagligt med kosten. En ubalanceret 
kost eller et øget behov kan føre til knaphed på næringsstoffer. 

Doppelherz system VITAMIN B12 PLUS indeholder:
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