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Diabetosan fix 2g x 20 saszetek
 

cena: 8,30 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 20 saszetek x 2 g

Postać saszetki

Producent Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Diabetosan fix to suplement diety, który wspomaga metabolizm cukrów, co może mieć pozytywny wpływ na utrzymanie prawidłowego
poziomu cukru we krwi (liść morwy białej) oraz wpływa na aktywność insuliny (chrom).

Diabetosan fix suplement diety przeznaczony jest dla osób dbających o utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Morwa biała - wspomaga prawidłowy metabolizm węglowodanów w organizmie i korzystnie wpływa na produkcję insuliny, dzięki czemu
wpiera prawidłowy metabolizm glukozy w organizmie.

Chrom - pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi poprzez wpływ na właściwą aktywność insuliny.
Insulina jest hormonem biorącym udział m.in. w metabolizmie białek, węglowodanów i tłuszczów. Reguluje prawidłowe wykorzystanie
glukozy przez organizm.

Zawiera dodatkowo liść pokrzywy i owocnię fasoli.

Składniki:
owocnia fasoli, liść morwy białej, liść pokrzywy, chrom (chlorek chromu)

Składniki - Napar z 3saszetek po 2 g (dzienna porcja produktu)
owocnia fasoli 3 g
liść pokrzywy 0,7 g
liść morwy białej 2 g
chrom 20 μg

Zalecane dzienne spożycie:
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Zaleca się spożywanie naparu z 1 saszetki 3 razy dziennie.
Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 3 saszetek dziennie.

Dodatkowe informacje:
U osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące stosować po konsultacji z lekarzem.
Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.

Producent:
Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański
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