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DOPPELHERZ AKTIV DLA DIABETYKÓW 30 tabletek
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

DOPPELHERZ AKTIV DLA DIABETYKÓW

Kompletny zestaw witamin i składników mineralnych.Preparat przeznaczony dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów
(cukrzycą). 

Preparat Doppelherz aktiv Dla diabetyków został specjalnie opracowany dla osób, które stosują dietę cukrzycową. Stwierdzono, że w
przypadku cukrzycy często dochodzi do niedoborów witamin i składników mineralnych w organizmie. Konieczność zachowania ścisłej,
cukrzycowej diety może dodatkowo sprzyjać takim niedoborom. Ponieważ niektóre witaminy i sole mineralne mają istotny wpływ na
utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz profilaktykę powikłań cukrzycowych zalecane jest uzupełnianie diety cukrzycowej
o te składniki odżywcze:

Witaminy z grupy B: B1, B2, B5, B6, B12, PP, biotyna, kwas foliowy - istotne dla prawidłowego metabolizmu węglowodanów w
organizmie. Chronią przed ryzykiem miażdżycy, zwiększonym w przypadku cukrzycy.Składniki mineralne: magnez, cynk, chrom i selen -
odgrywają rolę w prawidłowej gospodarce węglowodanowej organizmu, m.in. w syntezie, uwalnianiu i skuteczności działania insuliny.
Zapobiegają powstawaniu typowego dla cukrzycy niedoboru magnezu, związanego z jego zwiększonym wydalaniem z
organizmu.Przeciwutleniacze: witaminy C i E - zabezpieczają komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. U osób chorych
na cukrzycę obserwuje się wzmożone tworzenie wolnych rodników. Dlatego należy zadbać o dostarczenie organizmowi odpowiedniej
dawki antyoksydantów np. witaminy C, E i selenu.Jedna tabletka dziennie Doppelherz aktiv Dla diabetyków pokrywa zwiększone
zapotrzebowanie organizmu na witaminy i składniki mineralne. 

Sposób użycia:

Zażywać 1 tabletkę dziennie razem z posiłkiem, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie ssać, nie rozgryzać. Tabletkę można dzielić. W
celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest przyjmowanie preparatu przez dłuższy okres czasu.
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Skład:

 

1 tabletka zawiera:

 

witaminy: kwas askorbinowy #℣佐⌡⌀眀椀琀⸀ 䌀⌡⍃倣℣, alfa-tokoferol #℣佐⌡⌀眀椀琀⸀ 䔀⌡⍃倣℣, tiaminę #℣佐⌡⌀眀椀琀⸀ 䈀⌡⍃倣℣, ryboflawinę #℣佐⌡⌀眀椀琀⸀ 䈀㈀⌡⍃倣℣, pantotenian wapnia #℣佐⌡⌀眀椀琀⸀ 䈀㔀⌡⍃倣℣
chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), cyjanokobalaminę (wit. B12), kwas foliowy, biotynę i niacynę (wit.PP);

składniki mineralne: tlenek magnezu, glukonian cynku, chlorek chromu (III), selenin sodu;

wypełniacze: celulozę mikrokrystaliczną, skrobię ryżową, uwodorniony olej bawełniany;

dwutlenek krzemu (subst. przeciwzbrylająca), hydroksypropylometylocelulozę (zagęstnik),

szelak #℣佐⌡⌀猀甀戀猀琀⸀ 搀漀 猀琀漀猀漀眀愀渀椀愀 渀愀 瀀漀眀椀攀爀稀挀栀渀椁ᤀ⌡⍃倣℣, monooleinian polioksyetylenosorbitolu #℣佐⌡⌀攀洀甀氀最愀琀漀爀⌡⍃倣℣, gumę arabską #℣佐⌡⌀攀洀甀氀最愀琀漀爀⌡⍃倣℣,
stearynian magnezu #℣佐⌡⌀猀甀戀猀琀⸀ 瀀爀稀攀挀椀眀稀戀爀礀氀愀樁Ԁ挀愀⌡⍃倣℣, dwutlenek tytanu #℣佐⌡⌀戀愀爀眀渀椀欀⌡⍃倣℣, talk #℣佐⌡⌀猀甀戀猀琀⸀ 瀀爀稀攀挀椀眀稀戀爀礀氀愀樁Ԁ挀愀⌡⍃倣℣, glicerol #℣佐⌡⌀猀甀戀猀琀⸀ 甀琀爀稀礀洀甀樁Ԁ挀愀
wilgotność), tlenki i wodorotlenki żelaza (barwnik), cyklaminian wapnia (substancja słodząca).  

Wartość energetyczna: 1,2 kcal / 5,1 kJ; białko: 0,02 g, węglowodany: 0,14 g, tłuszcze: 0,05 g, sód 0,00003g #℣佐⌡⌀　Ⰰ　㌀ 洀最⌡⍃倣℣. Zawiera
substancję słodzącą: cyklaminian wapnia.1 tabletka odpowiada 0,01 jednostek chlebowych.Produkt niskosodowy.
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