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INSURESIN 30 saszetek + 60 kapsułek
 

Cena: 101,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz. + 60 kaps.

Postać zest.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościINSURESIN 30 saszetek + 60 kapsułekPreparat składa się z saszetki do przyrządzania zawiesiny oraz 2 kapsułek (porcja
dzienna zalecana do spożycia w ciągu dnia). W saszetce znajduje się inulina z cykorii o niskiej wartości kalorycznej oraz duża porcja mio-
inozytolu. Należy on do grupy witamin B a jego rola w organizmie to m.in. usprawnianie transportu glukozy do komórek wrażliwych na
insulinę.Preparat zawiera także unikalną kombinację składników, w tym: kompleks składników roślinnych – berberyna i imbir, które, jak
wskazują doniesienia naukowe normalizują poziom glukozy oraz usprawniają jej transport do komórekJony cynku są niezbędne do bio
syntezy, magazynowania i wydzielania insulinyZnajdują się one w komórkach β trzustki i ułatwiają w zależności od zapotrzebowania
uwalnianie insuliny. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów i kwasów tłuszczowych. Dodatek witaminy
D wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, a witamina B12 wpływa na redukcję zmęczenia i znużenia które jest
częste u osób z niską wrażliwością tkanek na insulinęWitamina B12 użyta w produkcie jest w formie zmetylowanej- lepiej
przyswajalnej.Czy wiesz, że Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca stosowanie witaminy D i witaminy B12 u pacjentów leczonych
długotrwale metforminą.Składniki zawarte w kapsułce i saszetce mogą być stosowane łącznie z lekami glikemizującymi.Zalecane
spożycieSpożyć 1 saszetkę oraz 1 -2 kapsułki na dobę w trakcie posiłku. Produkt o smaku cytrusowy (saszetka). Przed przyrządzeniem
roztworu umyć ręce. Używać czystych naczyń. Dodać zaleconą ilość proszku z saszetki do szklanki lub kubka. Zawartość saszetki
rozpuścić w 100 ml ciepłej wody. Mieszać do całkowitego rozpuszczenia. Przyjmować od razu po przygotowaniu porcji do wypicia.
Kapsułkę spożywać jednocześnie z przygotowanym napojem z saszetki. W przypadku stosowania 2 kapsułek; druga kapsułka powinna
być spożyta podczas kolejnego posiłku.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.SkładnikiSKŁADNIKI
AKTYWNE: 1 saszetka dziennie:MIO-INOZYTOL 2000 mgINULINA 2600 mgSkładniki saszetka:inulina z cykorii, mio-inozytol, substancja
przeciwutleniająca: kwas askorbinowy; aromat cytrusowy, substancja słodząca: sukraloza składniki aktywne 1 saszetka mio-inozytol
2000 mg inulina 2600 mgSKŁADNIKI AKTYWNE: 1 kapsułka: 2 kapsułki:WITAMINA D (ΜG) 25* (500%) 50* (1000%)WITAMINA B12 (ΜG)
METYLOKOBALAMINA 50 (2000%) 100 (4000%)CYNK (MG) 7,5 (75%)  15 (150%)IMBIR (ZINGIBER OFFICINALE) W POSTACI
EKSTRAKTU 20:1, CO ODPOWIADA (MG) KŁĄCZA 500 1000CHLOROWODOREK BERBERYNY (MG) Z BERBERIS ARISTATA 250
500*odpowiada 1000 j.m. witaminy D,  % RWS (referencyjne wartości spożycia),* odpowiada 2000 j.m. witaminy DSkładniki
kapsułka:korzeń i łodyga Berberis aristata (98% chlorowodorku berberyny), kapsułka: żelatyna; glukonian cynku, metylokobalamina,
ekstrakt z imbiru DER 20:1 (Zingiber officinale), cholekalcyferol, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemuProducentul. Jedności 10a05-506 Lesznowola
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