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Doctor Life GlucoBalance 60 kapsułek
 

cena: 106,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Doctor Life

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

GlucoBalance to suplement diety, którego składniki korzystnie wpływają na zapewnienie odpowiedniego poziomu cukru we krwi oraz
zdrowy metabolizm węglowodanów. Preparat zawiera unikalną formułę specjalnie wyselekcjonowanych składników.

Ekstrakt z kory cynamonowca obniża poziom glukozy i trójglicerydów.
Korzeń Berberis aristata wspiera odpowiedni poziom glukozy we krwi oraz wspomaga zdrowie wątroby.
Antyoksydanty zawarte w bergamocie wspomagają leczenie cukrzycy i zapobiegają występowaniu jej powikłań.
Kwa R-alfa liponowy zalecany jest w prewencji „stopy cukrzycowej”.
Ashwagandha i sok z jagód maqui znacząco obniżają oksydację lipoprotein LDL w komórkach.

Zawartość substancji czynnych w 3 kapsułkach:
Kwas-R-Alfa-Liponowy - 60 mg;
Jiaogulan (Gynostemma) -405 mg;
Ekstrakt z jagód Maqui 3:1 -45 mg;
Ekstrakt z kory cynamonowca 2:1 - 394 mg;
Ashwagandha- 90 mg;
Berberys Indyjski - 189 mg;
Resweratrol- 60 mg;
Koncentrat Soku Bergamoty - 90 mg

Zalecane spożycie:

3 - 4 kapsułki rozłożone w ciągu dania najlepiej przed posiłkiem

Składniki: 
ekstrakt z kory cynamonowca (Cinnamomum cassia); liście Gynostemma pentaphyllum; korzeń Berberis aristata; korzeń Ashwagandha
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(Withania somnifera); sproszkowany sok z miąższu owoców pomarańczy bergamoty(Citrus bergamia), Kwas-R-Alfa-Liponowy;
Resweratrol z (S. cerevisiae); ekstrakt z owoców (Aristotelia chilensis); otoczka kapsułki: hypromeloza.

Przechowywanie:
Przechowywać z dala od słońca w suchym miejscu w temp. pokojowej do 25°C, w sposób niedostępny dla
małych dzieci.

Ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie stosować w przypadku reakcji nietolerancji, (alergii) na którykolwiek ze składników suplementu.

Dystrybutor:
Doctor Life Sp. z o.o.
Tomaszowska 57,
Odrzywół 26-425

Producent: 

DoctorLife Ltd
Sackville St, Mayfair
London W1S 3AX
United Kingdom

Oddział w Polsce:

Doctor Life Sp.z o.o.
Tomaszowska 57
26-425 Odrzywół
Polska
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