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PURITAN'S PRIDE Chrom 200ug 100 tabletek
 

Cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Chrom 200ug 100 tabletekChrom wraz z insuliną wpływa na regulacje przyswajania cukruChrom w
tabletkach wspomaga metabolizm kwasów tłuszczowychNiezbędny przy redukcji masy ciałaBierze udział w kontrolowaniu poziomu
cholesterolu i trójglicerydówPikolinian chromu jest formą chelatową, jest dobrze przyswajalny przez organizmWykazano pozytywny
wpływ chromu na odchudzanie i kontrolę wagiChrom to suplement, który wraz z insuliną reguluje przyswajanie cukru oraz metabolizm
kwasów tłuszczowych. Jego udział w przemianie materii sprawia, że jest on praktycznie niezbędny przy redukcji masy ciała, przez co
wpływ chromu na odchudzanie jest bardzo pożądany przez osoby odchudzające się i mające problem z utrzymaniem wagi. Nasz chrom
w tabletkach pomaga oprócz tego obniżyć stężenie cholesterolu i trójglicerydów w organizmie. Warto wiedzieć, że Pikolinian chromu
Puritan’s Pride jest formą chelatową, i dlatego jest bardzo dobrze przyswajalny przez organizm.Chrom – suplement, o którym warto
wiedzieć więcejChrom Suplement, poprzez swój wpływ na regulację przyswajania cukrów, jest szczególnie polecany diabetykom. Tak jak
już wspomnieliśmy przyda się także osobom chcącym pozbyć się zbędnych kilogramów. Wpływ chromu na odchudzanie jest
jednoznacznie pozytywny i może stanowić realne wsparcie podczas diet i ćwiczeń odchudzających.Zalecane spożycieStosować jedną
(1) tabletkę dziennie, najlepiej podczas posiłku.WażneUwaga: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy
diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przeciwwskazania: Okres ciąży i karmienia piersią,
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Przechowywać: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w
suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać, jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakuje.Składniki1
Tabletka % RWSChrom m(Pikolinian chromu) 200 µg 500%% RWS - Referencyjna wartość spożycia nieustalonaPikolinian chromu
(chrom), fosforan diwapniowy, celuloza roślinna, roślinny kwas stearynowy, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych.Pikolinian chromu (chrom), fosforan diwapniowy, celuloza roślinna, roślinny kwas stearynowy, dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych.ProducenteWitaminy Sp. z o.o.ul. Lwowska 31/10156-400 Oleśnica
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