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Diabetic Gymnema sylvestris x 64 kaps
 

Cena: 25,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 64 kaps

Postać Kapsułki

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
suchy wyciąg z Gymnema Sylvestris, pyłek kwiatowy; substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu; składnik kapsułki: żelatyna;
barwniki – tlenek żelaza, ditlenek tytanu, indygotyna

2 kapsułki zawierają:

Suchy wyciąg z Gymnema sylvestre, wodno- etanolowy DER 3-6:1 - 400 mg*
Pyłek kwiatowy - 18 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 64 kapsułki.

Charakterystyka
Diabetic przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów i podwyższonym poziomem cukru oraz zagrożonych
cukrzycą, zawiera wyciąg z Gymnema sylvestris (Gurmar, Gymnema sylvestre) i pyłek kwiatowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży, w okresie laktacji. Osoby
przyjmujące leki przeciwcukrzycowe, insulinę stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Przyjmować 1 kapsułkę dwa razy dziennie, przed posiłkiem lub w trakcie posiłku, popijając obficie wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Farmina sp. z.o.o.
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ul. Lipska 44
30-721 Kraków
Zakład w Myślenicach
ul. H. Cegielskiego 2
32 – 400 Myślenice

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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