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Domowa apteczka morwa biała x 200 tabl
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 tabl

Postać Tabletki

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
substancja wiążąca: celuloza mikrokrystaliczna, susz z liści morwy białej, kwasy tłuszczowe, substancja przeciwzbrylająca: kwas
stearynowy, sproszkowana kora cynamonu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylająca: stearynian
magnezu, chlorek chromu

Zawartość w 4 tabletkach

morwa biała – 900 mg*
cynamon – 120 mg*
chrom – 40 ug (100 % RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
200 tabletek (zawartość netto: 200 x 0,6 g)

Charakterystyka
Suplement diety zawiera składniki, które pomagają utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi po posiłkach, oraz wspomagają osoby
chcące zadbać o prawidłową sylwetkę.

Morwa Biała (Morus Alba) to drzewo liściaste, które wykazuje cenne właściwości dla człowieka.
Liście morwy białej wspierają prawidłowy metabolizm węglowodanów i glukozy.
Chrom pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi.

Przeciwwskazania
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Niewskazane dla: osób poniżej 16-go roku życia, kobiet w ciąży oraz osób uczulonych na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie
Stosować dwa razy dziennie po 2 tabletki lub cztery razy dziennie po 1 tabletce przed posiłkami, popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
Domowa Apteczka
ul. Myśliwska 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki

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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