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Diabavet x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 18,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt etanolowo-wodny z liści morwy białej (Morus Alba L.) DER 20:1, ekstrakt
etanolowo-wodny z nasion kozieradki (Trigonella foenum-gracum L.) DER 10:1, ekstrakt etanolowo-wodny z liści gurmaru (Gymnema
sylvestre) DER 10:1 - kwas gymnemowy 25%, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, mleczan cynku (cynk), substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, barwnik: dwutlenek tytanu, emulgator: lecytyna rzepakowa, substancja
wiążąca: sorbitol, chlorek chromu (III) (chrom).

Zawartość w 1 kapsułce:

Ekstrakt z liści morwy białej (Morus Alba L.) - 300 mg*
(w przeliczeniu na suszony liść morwy) - 6000 mg*

Ekstrakt z nasion kozieradki (Trigonella foenum-gracum L.) - 100 mg*
Ekstrakt z liści gurmaru (Gymnema sylvestre) - 50 mg* (kwas gymnemowy 25%) - 12,5 mg*
Cynk - 5 mg (50% RWS)
Chrom - 40 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość netto opakowania: 60 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
DIABAVET suplement diety zawiera połączenie ekstraktu z nasion kozieradki, ekstraktu z morwy białej, ekstraktu z liści gurmaru, chromu
i cynku. DIABAVET KOZIERADKA został specjalnie opracowany z myślą o osobach, które dbają o utrzymanie prawidłowego poziomu
glukozy we krwi. Utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi.
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Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu
dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
1 tabletka na 15 minut przed posiłkiem bogatym w węglowodany, należy popić wodą. Maksymalnie dwie tabletki dziennie.

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

Producent
Avet Pharma S.K.A, Ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa

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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