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DUOLIFE ProSugar 60 kapsułek
 

Cena: 99,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps. (butel.)

Postać kaps.

Producent DUOLIFE S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDUOLIFE ProSugar 60 kapsułekPOMAGA KONTROLOWAĆ POZIOM CUKRU WE KRWIORAZ REGULOWAĆ ZABURZENIA
METABOLIZMUSuplement diety ProSugar® to nieocenione źródło naturalnych witamin, minerałów oraz makro i mikroelementów
wspomagających prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dzięki wysokiej zawartości biologicznie aktywnych składników ułatwia
metabolizm cukrów. ProSugar® pomaga utrzymać na prawidłowym poziomie cholesterol oraz zmniejsza ochotę na słodycze.Ekstrakt z
korzenia cykorii podróżnikadziała pomocniczo w zaburzeniach funkcji nerek. W jego składzie znajduje się inulina, obniżająca poziom
cukru i cholesterolu we krwi. Działa wspomagająco na pracę wątroby oraz woreczka żółciowego. Dzięki bogactwu witamin i substancji
mineralnych jest niezwykle wartościowym składnikiem diety.Ekstrakt z liści morwy białejhamuje aktywność enzymów odpowiedzialnych
za rozkład cukrów oraz ogranicza ich przemianę w glukozę. Zmniejsza również trawienie cukrów złożonych i wchłanianie cukrów
prostych, przez co następuje zmniejszenie ilości spożytych kalorii (obniżenie poposiłkowej hiperglikemii). Ekstrakt z morwy białej
zmniejsza łaknienie na słodycze.Sproszkowana kora cynamonureguluje stężenie cukru we krwi wykazując działanie podobne do insuliny
i znacznie zwiększając metabolizm glukozy. Cynamon skutecznie obniża poziom „złego" cholesterolu (LDL), przyspiesza przemianę
energii oraz poprawia proces trawienia i reguluje pracę nerek. Cynamon zmniejsza również ochotę na słodycze oraz oczyszcza organizm
z toksyn.Ekstrakt ze strąków fasoliwykazuje działanie moczopędne, zmniejszając obrzęki oraz regulując pracę nerek. Ma niski indeks
glikemiczny, dzięki czemu jest pomocny w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi oraz regulowaniu zaburzeń metabolizmu.Ekstrakt z
rutwicy lekarskiejjest rośliną hamującą wchłanianie glukozy oraz jej syntezę w wątrobie. Zawiera sole chromu, które wspomagają
działanie insuliny. Zawiera guanidynę, która skutecznie hamuje przenikanie cukru do krwi oraz zmniejsza agregację płytek, dzięki czemu
obniża ryzyko powikłań naczyniowych.Ekstrakt z owoców maquisłyną z właściwości przeciwutleniających. Zawierają fitosterole, czyli
naturalne substancje roślinne obniżające poziom „złego" cholesterolu. Bioaktywne składniki z owoców maqui przyspieszają spalanie
kalorii i zapobiegają niekontrolowanym napadom głodu, a dzięki wysokiej zawartości witamin i pierwiastków doposażają organizm we
wszystkie niezbędne składniki.ProSugar®dzięki opatentowanej formule zawierającej ekstrakt z kozieradki bogatej w galaktomannany
pozytywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu oraz regulację metabolizmu cukrów. Bogaty jest także w fitosterole, cholinę i
flawonoidy a także witaminę C i B1, prowitaminę A, żelazo oraz wapń.Ekstrakt z szałwi hiszpańskiejnasiona chia nazywane są
„sperżywnością”. Są bogate w błonnik, który pomaga normalizować odporność na insulinę przy jednoczesnym zmniejszeniu zawartości
tłuszczu oraz cholesterolu we krwi. Nasiona te bogate są również w białko i kwasy Omega-3, które poprawiają metabolizm tłuszczów,
jednocześnie regulując poziom cholesterolu. Chronią organizm przed poposiłkowymi skokami poziomu cukru we krwi.Zalecane
spożycie1-2 kapsułki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
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(zamiennik) zróżnicowanej diety.WażnePreparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia
piersią.Przechowywanie:Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.Składniki Zawartość

składników w porcji
dziennej produktu

1 kapsułka2 kapsułki

Ekstrakt z korzenia
cykorii podróżnika

60 mg120 mg

Ekstrakt z liści morwy
białej

60 mg120 mg

Sproszkowana kora
cynamonu

50 mg100 mg

Ekstrakt ze strąków
fasoli

50 mg100 mg

ProSugar®(zastrzeżo
na formuła

antyoksydantów)

50 mg100 mg

Ekstrakt z ziela
rutwicy lekarskiej

20 mg40 mg

Ekstrakt z owoców
maqui

20 mg40 mg

Ekstrakt z szałwi
hiszpańskiej

20 mg40 mg

Ekstrakt z korzenia cykorii podróżnika 5:1 (Cichorium intybus L.), Ekstrakt z liści morwy białej 5:1 (Morus alba L.), Sproszkowana kora
cynamonu (Ceylon cinnamonum verum), Ekstrakt ze strąków fasoli 5:1 (Phaseolus vulgaris L.), ProSugar® (zastrzeżona formuła;
ekstrakt z kozieradki stand. na zawartość galaktomannanu), Ekstrakt z rutwicy lekarskiej 5:1 (Galega orientalia Lam.), Ekstrakt z owoców
maqui 5:1 (Aristotelia Chilensis), Ekstrakt z nasion szałwii hiszpańskiej 4:1 (Salvia Hispanica L.), skrobia kukurydziana niemodyfikowana
(substancja wypełniająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylująca), składniki kapsułki (żelatyna - składnik otoczki).

ProducentWyłączny dystrybutor:DuoLife Sp. z o.o.ul. Topolowa 22,Więckowice k/Krakowa
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