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Doppel herz aktiv morwa slim efekt x 60 tabl
 

Cena: 17,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z liści morwy białej (Morus alba) standaryzowany na 1% DNJ, subst. wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, emulgator:
hydroksypropylometyloceluloza, subst. zagęszczająca: guma celulozowa, substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu i
dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), chlorek chromu (III).
2 tabletki zawierają:

Wyciąg z morwy białej (uzyskany z 2400 mg surowca) standaryzowany na conajmniej 1% DNJ* 600 mg —
Chrom (III) 80 µg 200%*

* % referencyjnej wartości odżywczej (dot. witamin i skł. mineralnych)
* aminocukier DNJ - substancja aktywna biologicznie

Masa netto
60 tabletek (zawartość netto: 36,6 g)

Charakterystyka

Naturalna pomoc dla osób odchudzających się. Standaryzowany wyciąg z morwy białej zmniejsza wchłanianie cukrów, przez co
wspomaga odchudzanie.
Wyciąg z liści morwy białej zmniejsza przyswajanie cukrów po posiłkach. Liście morwy białej (Morus alba) zawierają
substancje, które hamują działanie enzymów odpowiedzialnych za rozkład węglowodanów przyswajalnych do cukrów prostych
w jelitach (np. skrobi do glukozy). W wyniku tego część węglowodanów pozostaje niestrawiona i podlega wydaleniu. Pomaga to
w utrzymaniu właściwej wagi ciała i prawidłowego poziomu cukru we krwi.
Chrom wpływa korzystnie na metabolizm węglowodanów, wielocukrów typu skrobi, sacharozy. Jest kluczowym elementem GTF
(Glucose Tolerance Factor), czynnika zwiększającego wychwytywanie glukozy przez komórki i jej metabolizowanie.
Podstawową rolę w odchudzaniu odgrywa dobranie dla siebie zdrowego i różnorodnego jadłospisu dopasowanego do własnego
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gustu smakowego oraz korekta trybu życia, przede wszystkim regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny (np. szybki marsz), co
najmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę z posiłkiem zawierającym węglowodany (np. produkty zbożowe z białej mąki, ziemniaki, cukier i laktozę z mleka);
popić obficie. Najlepiej przyjmować 2 razy dziennie z większymi posiłkami. W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest
stosowanie przez co najmniej 3 miesiące.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze do 25°C.

Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy

Ważne informacje
Nie zawiera glutenu ani laktozy. Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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