
Food supplement

Supports nervous function,  
promotes serenity and relaxation

It belongs to today‘s standards to be permanently alert intellectually, whether at 
school or at work. Mental agility is ensured only when brain and nerves are supplied 
with enough micronutrients to support their proper functioning. Among these nu-
trients, B-Vitamins are of prime importance because they play a central role in the 
energy-yielding metabolism.

One tablet Anti Stress from Doppelherz® daily provides folic acid and other B-vita-
mins required for sustained energy production to fuel the brain and for correct func-
tion of the neurons. 

In addition, pantothenic acid is required for normal mental functions. Vitamins B6, 
B12 and folic acid contribute to reduce homocysteine levels and therefore positively 
act on the cerebrovascular system. The three vitamins also contribute to normal red 
cell formation and hemoglobin synthesis, which is primordial to ensure proper oxygen 
supply to the brain.

Anti Stress tablets from Doppelherz® also contain leaf extracts of Melissa and 
 Ginkgo which are two herbs with longstanding traditional use: Melissa helps relieve 
anxiety and nervousness and has a positive effect on the digestive system which may 
be sensitive to stress in certain persons. Ginkgo is in Asia a symbol of vitality and men-
tal strength. It helps to stay concentrated and alert.

Daily intake of Anti-Stress from Doppelherz® helps to stay focused mentally, while 
calming down and building more resistance towards everyday stress.  

Its formulation is particularly well-adapted to persons who feel the negative effects of 
stress in their professional or private life, during studies or all these situations that are  
nervously challenging.

One tablet contains:
50 mg Ginkgo leaves extract, 40 mg Melissa leaves extract, 1.1 mg Vitamin B1, 1.4 mg 
Vitamin B2, 1.4 mg Vitamin B6, 2.5 µg Vitamin B12, 16 mg Niacin, 6 mg Pantothenic 
acid, 200 µg Folic acid, 50 µg Biotin. 

Recommendations:
Take 1 tablet daily at meal with enough liquid. Do not chew. 

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.

This product is not suitable for pregnant or lactating women. People taking blood-
thinning medication, especially coumarin-derivatives, should seek medical advice be-
fore taking this product. Gingko may interact with drugs that are processed by the 
liver.

Energetic value:
1 tablet corresponds to 1 kcal/2 kJ.

Do not store above 25 °C.

CÔNG DỤNG:
–  Hỗ trợ hoạt huyết, tăng lưu lượng tuần hoàn não, tăng cung cấp chất dinh dưỡng 

và vitamin cần thiết cho sự hoạt động của não.
–  Hỗ trợ sự hoạt động của não, giảm mệt mỏi, căng thẳng thần kinh, tăng sự tỉnh táo, 

tập trung.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
–  Người thiểu năng tuần hoàn não.
–  Người hoạt động trí óc căng thẳng, khó tập trung.
–  Người muốn bổ sung vitamin cho cơ thể.

CÁCH DÙNG:
Uống 1 viên mỗi ngày ngay sau bữa ăn với lượng nước vừa đủ. Không được nhai.

LƯU Ý:
–  Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa 

bệnh.
–  Trẻ em dưới 12 tuổi; phụ nữ mang thai và cho con bú; người đang sử dụng thuốc 

chống đông máu, đặc biệt là các chất dẫn xuất coumarin; người bị thương chảy 
máu nhiều không nên dùng.

–  Không sử dụng vượt quá liều lượng đã được khuyến cáo.

Giá trị năng lượng trong 1 viên tương ứng với 1 kcal/2 kJ.

QUY CÁCH: Hộp 30 viên

BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25 °C.

HẠN SỬ DỤNG: 
3 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và Hạn sử dụng tốt nhất in trên bao bì. 
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THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nén có chứa:
Chiết xuất lá bạch quả 
(Ginkgo leaves extract):.................. 50 mg
Chiết xuất lá tía tô 
(Melissa leaves extract): ................ 40 mg
Vitamin B1.......................................... 1.1 mg
Vitamin B2.......................................... 1.4 mg

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

Vitamin B6.......................................... 1.4 mg
Vitamin B12.................................... 2.5 µg
Niacin................................................ 16 mg
Pantothenic acid.............................. 6 mg
Folic acid....................................... 200 µg
Biotin................................................ 50 µg


