
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

DR JACOBS SteviaBase 400 g
 

Cena: 53,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 g (pudełko)

Postać prosz.

Producent DR. JACOBS POLAND RADOSŁAW
ARASZKIEWICZ

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDR JACOBS SteviaBase 400 g

Zdrowa s?odycz bez kalorii, naturalny s?odzik

400 g na 100 porcji

produkt wega?ski

 

SteviaBase to naturalny s?odzik zawieraj?cy ekstrakt z li?ci stewii oraz ksylitol i erytrytol
(wyeliminowany zosta? charakterystyczny posmak stewii). Smakuje jak zwyk?y cukier, lecz ma
znacznie mniejszy indeks glikemiczny (ok. 8), wi?c jest bezpieczny dla diabetyków.
Spo?ywanieSteviaBase zamiast cukru przyczynia si? do utrzymania mineralizacji z?bów i powoduje
mniejszy wzrost poziomu cukru we krwi.

Ponadto SteviaBase dostarcza wa?ny dla zdrowego funkcjonowania magnez i wap?. Magnez
przyczynia si? do prawid?owego metabolizmu energii, zmniejszenia uczucia zm?czenia. Magnez
wraz z wapniem s? wa?ne dla utrzymania zdrowia ko?ci i z?bów, pomagaj? w prawid?owym

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/dr-jacobs-steviabase-400-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

funkcjonowaniu uk?adu nerwowego i mi??ni.

SteviaBase jest s?odsza od cukru dzi?ki trzem naturalnym s?odzikom ro?linnym: stewii, ksylitolowi i
erytrytolowi.

Stewia (Stevia rebaudiana) to ro?lina od wieków u?ywana w Ameryce ?rodkowej i Po?udniowej,
gdzie zwana jest zio?em miodowym. Za s?odki smak odpowiedzialne s? zwi?zki z li?ci i ?odyg stewii
– glikozydy stewiolowe. S? one 300 razy s?odsze od zwyk?ego cukru, lecz s? niekaloryczne i nie
powoduj? próchnicy.

Ksylitol to s?odki w smaku zwi?zek pozyskiwany z brzozy, zalecany dla diabetyków gdy? posiada
bardzo niski indeks glikemiczny IG: 8 (IG cukru to 70). Ksylitol nie wywo?uje próchnicy. Jest on
ca?kowicie bezpieczny niezale?nie od spo?ywanej ilo?ci dziennej. Jednak?e ksylitol oddzia?uje na
uk?ad pokarmowy i jego spo?ycie w nadmiernych ilo?ciach mo?e mie? efekt przeczyszczaj?cy.

Erytrytol to s?odzik pozyskiwany z wodorostów i porostów. Ma s?odko?? rz?du 60 – 75% s?odyczy
zwyk?ego cukru. Niskokaloryczny (0,2 kcal/g), nie powoduje próchnicy.

 

SteviaBase zalecana jest:– dla diabetyków– dla osób odchudzaj?cych si? – dla osób z
podwy?szonym ryzykiem próchnicy– dla tych, którzy lubi? zdrow? s?odycz

 

Zalecane spożyciePorcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: maksymalnie do 40 g dziennie (40 łyżeczek).Łyżeczka (1 porcja = 4 g)
SteviaBase odpowiada słodkością około 1,5 łyżeczki zwykłego cukru.Składniki

 substytuty cukru: erytrytol, ksylitol; mleczan wapnia, magnezu, ?rodki s?odz?ce: glikozydy
stewiowe. 

 

ProducentDr. Jacob's Poland ul. Kasprzaka 7 / U 1, 01-211 Warszawa
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