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Diabetamid x 30 kaps
 

Cena: 23,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z kozieradki (Trigonella foenum-graecum), celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca: żel celulozowy, otoczka
kapsułki: żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: talk farmaceutyczny, ekstrakt z żeń-szenia (Panax ginseng), substancja pomocnicza:
maltodekstryna, stearynian magnezu, substancje przeciwzbrylające: talk, biotyna (jako D-biotyna), chrom (jako chlorek chromu (III)),
substancja dodatkowa, barwnik kapsułki: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z kozieradki - 135 mg*
w tym 4-hydroksyizoleucyna - 13,5 mg*

Ekstrakt z żeń-szenia - 40 mg*
Chrom 30 mcg (75% RWS)
Biotyna 75 mcg (150% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek, ilość netto: ok. 14,25 g

Charakterystyka
Diabetamid to suplement diety opracowany z myślą o osobach dbających o zdrowie, zwłaszcza chcących zadbać o prawidłowy –
zdrowy poziom glukozy we krwi.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
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Stosowanie
Doustnie, 2 razy dziennie po 1 kapsułce w trakcie lub po posiłku, w razie potrzeby po spożyciu posiłku bogatego w cukier oraz skrobię.
Kapsułkę należy połknąć w całości, nie otwierać, nie rozpuszczać w płynie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 °C), w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Producent
ASA Sp. z o.o.,
ul. Oświęcimska 11,
48-100 GŁUBCZYCE

Ważne informacje
Informacja dla chorych na celiakię: preparat bezglutenowy.
Nie zawiera laktozy.

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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