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NATURELL CHROM organiczny + B3 60 tabletek
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

CHROM ORGANICZNY + B3

zawiera chrom w postaci organicznej

Dlaczego Naturell Chrom Organiczny + B3? Czy wiesz, że... Jak działa? Szczegóły produktu  

Dlaczego Naturell Chrom Organiczny + B3?
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czysty skład*

organiczna postać – ułatwia wchłanianie

forma pikolinianu chromu – wyższa biodostępność**

wysoka zawartość chromu w 1 tabletce – 200 μg

z dodatkiem witaminy B3

wygodna forma tabletek do rozgryzania i żucia

 

szwedzka jakość

bez cukru

bez laktozy
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bezglutenowy

 

* Czysty skład – bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia. ** W porównaniu do chlorku
chromu.

Czy wiesz, że...

 

Chrom w postaci organicznej ma wyższą biodostępność niż ten w formie nieorganicznej, dlatego też łatwiej uzupełni jego braki w
niezbilansowanej diecie.

Zawarty w preparacie chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga
utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Chrom jest pierwiastkiem śladowym, dlatego jego niewystarczająca ilość w
niezbilansowanej diecie może prowadzić do nieprawidłowego metabolizmu węglowodanów i lipidów. Chrom w diecie występuje
produktach pełnoziarnistych, mięsie, rybach i jajach.

 

Jak działa?

 

Właściwości chromu:

pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi

przyczynia się do prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, czyli przetwarzania i przyswajania podstawowych
składników przez organizm
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Szczegóły produktu

 
O produkcie Skład Zalecana porcja do spożycia Ostrzeżenia i dodatkowe informacje 

O PRODUKCIE

Naturell Chrom Organiczny + B3 suplement diety ze względu na zawartość chromu organicznego wspomaga utrzymanie prawidłowego
poziomu glukozy we krwi przy niezbilansowanej diecie ubogiej w chrom oraz przyczynia się prawidłowego metabolizmy
makroskładników. Dzięki dodatkowi witaminy B3 (niacyny) wspomaga prawidłowy metabolizm energetyczny. Produkt cechuje czysty
skład: bez substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia. Zawiera chrom w postaci organicznej –
pikolinianu chromu o wyższej biodostępności (w porównaniu do chlorku chromu). Organiczna postać ułatwia wchłanianie. Tabletka do
rozgryzania i żucia to postać preparatów marki Naturell, która nie wymaga połykania ani popijania – wygodne stosowanie dla osób z
problemem połykania kapsułek.

   

 

SUPLEMENT DIETY
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Galeria
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