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INFORMACIJE O IZDELKU

PREDNOSTI IZDELKA
Edinstven 3-delni kompleks z visokimi odmerki izvlečkov iz brusnice, vodne kreše in hrena
• Z biotinom in riboflavinom (vitaminom B2) za ohranjanje zdravih sluznic 

• Z vitaminoma C in D3 za podporo imunskemu sistemu

DOBRO JE VEDETI
Prehransko dopolnilo Dr. Böhm® Cranberry complex tablete združuje številne rastlinske sestavine 
in vitamine:

Brusnica: poseben izvleček ameriške brusnice je izjemno bogat z dragocenimi proantocianidini 
(PAC). Prehransko dopolnilo Dr. Böhm® Cranberry complex vsebuje povprečno 67 mg PAC na 
tableto.

Vodna kreša in hren sta rastlini, ki sta bogati s tako imenovanimi glukozinolati. To so snovi, ki jih 
rastline tvorijo kot zaščito pred škodljivci in imajo tradicionalno izkazane prehranske koristi pri ljudeh.

Vitamin C in D3: prispevata k delovanju imunskega sistema.

Biotin in riboflavin (vitamin B2): sečila (ledvični meh, sečevod, mehur, sečnica) so prekrita z zelo 
prekrvavljeno sluznico. Vitamina biotin in B2 prispevata k ohranjanju zdravih sluznic.

NAVODILA ZA UPORABO:
Na začetku (približno 1 teden) se priporoča jemanje 2 tablet (zjutraj in zvečer 1 tableta). Nato 
daljše obdobje jemljite 1 tableto na dan, najbolje pred spanjem. Če je potrebno, lahko daljše 
obdobje jemljete tudi 2 tableti na dan.

Zahvaljujemo se Vam, ker ste izbrali prehransko 
dopolnilo blagovne znamke Dr. Böhm®. 
Izbrano moč narave boste lahko uporabili 
za Vaše dobro počutje. V nadaljevanju boste  
našli vse pomembne informacije o prehranskem 
dopolnilu Dr. Böhm®, ki je s svojo optimalno sestavo 
lahko Vaš dragocen vsakodnevni spremljevalec.
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  GARANCIJA KAKOVOSTI

Dr. Böhm® združuje koncentrirano moč narave z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji. Tako s 
popolnoma usklajenimi sestavinami ustvarjamo zelo kakovostne izdelke, ki so namenjeni vašemu 
dobremu počutju. Zdravila in prehranska dopolnila znamke Dr. Böhm® se proizvaja izključno v 
Avstriji, Nemčiji in Švici v skladu z najvišjimi farmacevtskimi standardi.

 Proizvodnja v skladu z najvišjimi farmacevtskimi standardi 
 Optimalno odmerjanje in enostavna uporaba
 Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah 

Dr. Böhm® - kakovost, ki gradi zaupanje.

Vsebina originalnega pakiranja: 30 tablet

SESTAVA 1 TABLETE
Ne vsebuje laktoze**, kvasa,
glutena in želatine.
Primerno za vegetarijance.

MOGOČE SO VAM ZANIMIVI TUDI NASLEDNJI IZDELKI:

Več informacij o izdelkih Dr. Böhm lahko najdete na spletni strani www.dr-boehm.si

Dr. Böhm® Isoflavon forte
90 mg obložene tablete

– rastlinska pomoč za ženske
po 40. letu

Dr. Böhm®

Buča tablete za ženske
– visokokakovostne rastlinske

sestavine za mehur

Dr. Böhm® tablete
za kožo lase in nohte

 – za naravno lepoto od znotraj

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Za zdravje sta izjemno pomembna raznolika 
in uravnotežena prehrana ter zdrav način 
življenja. Priporočene dnevne količine 
oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. 
Shranjevati nedosegljivo otrokom!
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KAKOVOSTNI IZDELEK PODJETJA:
APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH 
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Avstrija 
Tel.: +43 316 823533-0
Faks: +43 316 823533-52
E-pošta: office@apomedica.com
www.apomedica.com

3 blagovne znamke podjetja

Avstrijska kakovost.

izvleček ameriške brusnice1 100 mg 
kar ustreza proantocianidinu (PAC)2 67 mg 
 izvleček vodne kreše3 150 mg 
 kar ustreza vodni kreši 600 mg 
 izvleček hrena3 75 mg 
kar ustreza korenini hrena 263 mg 
 vitamin C 100 mg  (125%)*
 vitamin D3 10 µg (200%)*
 (400 i.e.)
riboflavin (vitamin B2) 2,8 mg (200%)*
 biotin 150  µg (300%)*

*PDV = priporočen dnevni vnos v %.
1Izvleček Vaccinium macrocarpon, standardiziran na 
proantocianidin (PAC) = bioaktivna učinkovina. 2Povprečna 
vrednost (51-83 mg) glede na metodo EP. 3Specifična serija, 
standardizirana na glukozinolate = bioaktivna učinkovina.
**<0,1 g laktoze na 100 g izdelka (laktoza=mlečni sladkor)




