
A balanced diet rich in micronutrients is required for children to grow and develop normally. Education of a proper 
nutrition is therefore essential to support their growth spurts. However this may be challenging since many children 
are in fact picky eaters. 

Doppelherz® aktiv                   Multi Syrup has been formulated to provide children with essential vitamins and minerals 
which support normal growth and development.

Doppelherz® aktiv              Multi Syrup contains micronutrients important for:
• Development and maintenance of vision (Vitamin A) 
• Bones and teeth development (Vitamin D3, Magnesium, Manganese)
• Blood formation (Vitamin A, Iron, Vitamins B6 and B12, Folic acid)
• Cognitive development (Iodine, B-Vitamins, Iron, Zinc)
• Strengthening of the immune system (Vitamin C, Iron, Zinc)
• Function of the energy-yielding metabolism (B-Vitamins, Magnesium). 

Daily intake of Doppelherz® aktiv           Multi Syrup is particularly helpful during periods of sustained growth, 
during the cold season or in times of increased strain/tiredness.

Dosage:
Children 1-3 years: 1.25 ml per day.
Children 4-7 years: 2.5 ml per day.
Children 8-12 years: 5 ml per day.
Children above 12 years: 10 ml per day.

SHAKE WELL BEFORE USE!
 
Energetic value:
5 ml corresponds to 9 kcal/38 kJ.
 
Recommendations:
Do not exceed the stated recommended daily dosage!
Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet. 
The product should be stored out of the reach of children.
 
Do not store above 25 °C. After opening store in a cool place.  

With 12 Vitamins and 5 Minerals + the

essential amino acid L-Lysine

Measuring spoon included
Orangetaste

Multi Syrup

Composition  Per 5 ml
L-Lysine 50 mg
Vitamin A 400 µg
Vitamin B1 1.5 mg
Vitamin B2 1.4 mg
Vitamin B6 1 mg
Vitamin B12 2 µg
Vitamin C 40 mg
Vitamin D3 5 µg
Vitamin E 6 mg
Biotin 50 µg

Composition  Per 5 ml

Folic acid 200 µg
Niacin 8 mg
Pantothenic 
acid 3 mg
Iodine 70 µg
Iron 7 mg
Magnesium 20 mg
Manganese 500 µg
Zinc 5 mg

German 
tradition & quality

Food supplement

THÀNH PHẦN:
Mỗi 5 ml chứa:
L-Lysine................................................. 50 mg Biotin..................................................... 50 µg
Vitamin A............................................ 400 µg Folic acid............................................ 200 µg
Vitamin B1........................................... 1.5 mg Niacin..................................................... 8 mg
Vitamin B2........................................... 1.4 mg Pantothenic acid................................. 3 mg
Vitamin B6.............................................. 1 mg Iodine.................................................... 70 µg
Vitamin B12............................................  2 µg Iron.......................................................... 7 mg
Vitamin C............................................. 40 mg Magnesium........................................ 20 mg
Vitamin D3.............................................. .5 µg Manganese........................................ 500 µg
Vitamin E................................................. 6 mg Zinc......................................................... 5 mg

CÔNG DỤNG:
Bổ sung các vitamin, L-lysine và khoáng chất giúp kích thích tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon miệng, nâng cao khả năng miễn dịch 
của cơ thể, tăng cường thể trạng cho trẻ, hỗ trợ quá trình tăng trưởng và phát triển của trẻ.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
Trẻ em trong giai đoạn phát triển từ 3 tuổi trở lên, trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể, mệt mỏi. Người trong thời 
kỳ dưỡng bệnh, kém ăn cần cung cấp các vitamin và khoáng chất.

CÁCH DÙNG:
Uống cùng bữa ăn
Trẻ từ 1-3 tuổi: 1.25  ml/lần mỗi ngày
Trẻ từ 4-7 tuổi: 2.5  ml/lần mỗi ngày
Trẻ từ 8-12 tuổi: 5  ml/lần mỗi ngày
Trẻ trên 12 tuổi: 10  ml/lần mỗi ngày
* Lắc kỹ trước khi dùng

LƯU Ý:
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

QUY CÁCH: Chai 100 ml 

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 25 °C. Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh sau khi 
mở nắp.

HẠN SỬ DỤNG: NSX và HSD tốt nhất xem ở đáy hộp sản phẩm.

GmbH & Co. KG
Schleswiger Straße 74

24941 Flensburg
Germany

XUẤT XỨ: Sản xuất tại CHLB Đức
NSX: Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Địa chỉ: Schleswiger Straße 74,
24941 Flensburg, Germany
email: info@queisser.de
www.doppelherz.com

NK&PP: Công ty cổ phần Master Tran
Địa chỉ: NV 4.13, Khu chức năng đô thị 
Tây Mỗ, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Tp. 
Hà Nội.
Điện thoại: 1800  1770 
www.doppelherz.vn


