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BIO-CHROM 30 kapsułek
 

Cena: 26,45 PLN

Opis słownikowy

Producent PHARMA NORD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

BIO-CHROM 30 kapsułek PHARMA NORD  

Bio-Chrom zawiera opatentowane organiczne źródło chromu ChromoPrecise®, są to drożdże chromu opracowane specjalnie w celu
zapewnienia optymalnej dostępności biologicznej.

Pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi

Przyczynia się do prawidłowego metabolizmu składników odżywczych

Wysoka biodostępność

Wyprodukowany zgodnie z wymogami duńskiej kontroli farmaceutycznej

Bio-Chrom to suplement chromu zawierający 50 µg tego mikroelementu w każdej tabletce. Źródło chromu wykorzystane w tym
produkcie powstało w sposób zapewniający doskonałą biodostępność.  

Chrom jest niezbędnym mikroelementem, który przyczynia się do prawidłowego metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek.
Ponadto, chrom wspomaga procesy biologiczne związane z utrzymaniem prawidłowego poziomu cukru we krwi. Nieorganiczne związki
chromu zwykle mają słabą biodostępność w organizmie. Wpływ suplementacji chromu jest determinowany przez to jak skutecznie dana
substancja jest absorbowana w organizmie. Bio-Chrom zawiera opatentowane organiczne źródło chromu ChromoPrecise®, są to
drożdże chromu opracowane specjalnie w celu zapewnienia optymalnej dostępności biologicznej. To specyficzne źródło chromu zostało
wyprodukowane zgodnie z surowymi zasadami szczegółowej kontroli (standardy GMP, które są zwykle stosowane przy produkcji leków),
w celu zapewnienia doskonałej jakości i udokumentowanego bezpieczeństwa. Bio-Chrom zawiera 50 mikrogramów wysoko
biodostępnego chromu najwyższej jakości.  

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/bio-chrom-30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

Przechowywanie

Przechowywać w ciemnym, suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

Zalecane spożycie  

1 tabletka dziennie, o ile nie zalecono inaczej. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki. Połykać w całości najlepiej w trakcie lub
po posiłku. Może być przyjmowany przez wegetarian.  

 

Składniki

  

1 tabletka zawiera:

  

 

  

% RDA*

  

Chrom

  

50 µg

  

125%

* RDA = zalecanego dziennego spożycia  

Drożdze wzbogacone w chrom (ChromoPrecise®), Celuloza mikrokrystaliczna, Maltodekstryna, Talk, Hydroksypropylometyloceluloza,
Sole magnezowe kwasów tłuszczowych, Dwutlenek krzemu.

 

 

Producent:

Pharma Nord Sp. z o.o.,  

ul. Zwoleńska 24c  

04-761 Warszawa
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