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Aura Herbals Mój cukier - prawidłowy poziom cukru x 60
kaps
 

Cena: 30,51 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Inulina, ekstrakt z liści morwy białej DER 15:1 DNJ 1%, ekstrakt z korzenia imbiru lekarskiego DER 10:1 standaryzowany na 5% gingeroli,
ekstrakt z nasion kozieradki pospolitej DER 15:1 standaryzowany na 25% saponin, ekstrakt z liści gurmaru DER 4:1, ekstrakt z liści
zielonej herbaty DER 4:1, L-leucyna, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

2 kapsułki zawierają:

Ekstrakt z morwy białej, w tym: 200 mg*
1% 1-dezoksynojirmycyny (DNJ) 2 mg*

Ekstrakt z imbiru lekarskiego, w tym: 20 mg*
5% gingeroli 10 mg*

Ekstrakt z kozieradki, w tym: 200 mg*
25% saponin 50 mg*

Ekstrakt z gurmaru 200 mg*
Ekstrakt z zielonej herbaty 200 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
49,2 g

Charakterystyka

Mój Cukier – kompleks naturalnych ekstraktów pomagających utrzymać prawidłowy poziom cukru w organizmie.
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Właściwości składników aktywnych:
Morwa biała - przyczynia się do utrzymania równowagi metabolizmu węglowodanów w organizmie.
Imbir - pomaga utrzymać zdrowy poziom cukru we krwi.
Kozieradka - pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
Gurmar - pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru w organizmie.
Zielona herbata - pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi w ramach zdrowego stylu życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C . Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Aura Herbals Jarosław Paul
ul. 23 marca 77/3, 81-820 Sopot

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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