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MORWA BIAŁA PLUS 60 tabletek
 

Cena: 14,45 PLN

Opis słownikowy

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

MORWA BIAŁA PLUS

 morwa biała + cynamonowiec + chromUnikalne połączenie 3 składników w 1 tabletce

zmniejsza przyswajanie węglowodanówzmniejsza łaknienie na słodyczewspomaga odchudzanie

MORWA BIAŁA PLUS suplement diety został opracowany specjalnie dla osób, które dbają o ilość cukrów przyjmowanych wraz z
pożywieniem, także podczas odchudzania. Zmniejszone przyswajanie węglowodanów pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała i
wspomaga odchudzanie.Ekstrakt z liści morwy białej, dzięki zawartości substancji spowalniających działanie enzymów, biorących udział
w trawieniu węglowodanów, korzystnie wpływa na poziom cukru w organizmie. Dzięki tym substancjom część węglowodanów
pozostaje niestrawiona i wydalona z organizmu. Ekstrakt z kory cynamonowca korzystnie wpływa na działanie insuliny, co wspomaga
regulację poziomu cukru w organizmie.Chrom będący aktywatorem wielu enzymów, reguluje przemiany metaboliczne cukrów i
tłuszczów w organizmie.    

 

Przechowywanie

w temperaturze poniżej 25° C, w suchym miejscu; w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem. 

Uwaga 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu
kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
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Dawkowanie

1 - 2 tabletki  przed posiłkami bogatymi w węglowodany. Tabletkę należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji
do spożycia w ciągu dnia.

 

 

Skład

Celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, ekstrakt  z owoców morwy białej #℣佐⌡⌀䴀漀爀甀猀 愀氀戀愀 䰀⸀⌡⍃倣℣, extrakt z kory cynamonowca
#℣佐⌡⌀䌀椀渀渀愀洀漀洀甀洀 瘀攀爀甀洀⌡⍃倣℣, hydroksypropylometyloceluloza – substancja do stosowania na powierzchnię, stearynian magnezu – substancja
przeciwzbrylająca, dwutlenek tytanu – barwnik, dwutlenek krzemu – substancja przeciwzbrylająca, poliwinylopirolidon – substancja
wypełniająca, guma arabska – zagęstnik, lecytyna sojowa – emulgator, chlorek chromu (III).     
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