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Morwa Biała Plus 60 tabl.
 

Cena: 30,38 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent AVET PHARMA S.K.A

Opakowanie 60 tabl.

Postać Tabletki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Morwa Biała Plus 60 tabletek Opis produktu MORWA BIAŁA PLUS suplement diety to kompleksowy preparat, zawierający składniki
korzystnie wpływające na poziom cukru w organizmie. MORWA BIAŁA PLUS suplement diety został opracowany specjalnie dla osób,
które dbają o ilość cukrów przyjmowanych wraz z pożywieniem, także podczas odchudzania. Zmniejszone przyswajanie węglowodanów
pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała i wspomaga odchudzanie. Ekstrakt z owoców morwy białej, dzięki zawartości substancji
wpływających na działanie enzymów, biorących udział w trawieniu węglowodanów wpływa na poziom cukru w organizmie. Dzięki tym
substancjom część węglowodanów pozostaje niestrawiona i wydalona z organizmu. Ekstrakt z kory cynamonowca wpływa na
metabolizm glukozy, co wspomaga regulację poziomu cukru w organizmie. Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
glukozy we krwi oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych. Zalecana dzienna porcja
do spożycia: 1 tabletka jednorazowo na minimum 15 minut przed posiłkiem bogatym w węglowodany, maksymalnie do 2 tabletek
dziennie. Tabletkę należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zawartość: 60 tabletek po 1250 mg Przechowywanie: w temperaturze
poniżej 25° C, w suchym miejscu; w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem. Ostrzeżenie: Nie stosować w
przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży
i karmiącym piersią. Składniki: Substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z owoców morwy białej (Morus alba L.),
extrakt z kory cynamonowca (Cinnamomum verum), substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja
przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, substancja
glazurująca poliwinylopirolidon, zagęstnik - guma arabska, emulgator - lecytyna sojowa, chlorek chromu (III).  
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