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DIABETOSAN Caps 60 kapsułek
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 
 

DIABETOSAN Caps 60 kapsułek 

Diabetosan Caps to suplement diety, którego składniki wspierają utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi (liść morwy białej).

 

Składniki

ekstrakt z liści gurmaru; celuloza, żelatyna; ekstrakt z morwy białej; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; barwniki: dwutlenek tytanu, tlenek żelaza zółty; chrom (chlorek chromu).

  

Składniki

  

2 kapsułki

  

Ekstrakt z liści gurmaru DER 3-6:1

  

223 mg
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Ekstrakt z liści morwy białej DER 30:1 107 mg

  

Chrom 

  

40 mcg (100% RWS)

RWS - referencyjna wartość spożycia

 

Właściwości

Produkt dla osób, które mają problem z utrzymaniem prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Odpowiednio dobrany skład produktu
wspomaga metabolizm glukozy i utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi (gurmar, liść morwy białej) oraz wpływa na
aktywność insuliny (chrom).

Ekstrakt z liści morwy białej - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie gospodarki węglowodanowej organizmu. Poprzez spowolnienie
działania enzymów biorących udział w trawieniu węglowodanów wpływa korzystnie na utrzymanie prawidłowego | poziomu glukozy we
krwi.

Ekstrakt z liści gurmaru - wspomaga prawidłowy metabolizm glukozy, dzięki czemu pomaga utrzymać właściwy poziom cukru we krwi.
Korzystnie wpływa na ograniczenie apetytu na słodycze, polecany jest wspomagająco w odchudzaniu.

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.

 

Zalecane spożycie

1-2 kapsułki dziennie.

 

Ważne

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u kobiet w okresie
ciąży oraz u matek karmiących.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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