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Humavit Morwa biała x 180 tabl
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 tabl

Postać Tabletki

Producent GOLDSTUDIO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Liście morwy białej (Morus alba) zawierają substancje hamujące działanie enzymów odpowiedzialnych za rozkład węglowodanów do
glukozy, co ogranicza jej wchłanianie. Morwa biała może przyczyniać się do utrzymania zrównoważonego metabolizmu węglowodanów
w organizmie człowieka poprzez ograniczenie wzrostu poziomu glukozy we krwi po posiłku.

Cechy

liść morwy białej

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, liść morwy białej, substancja wiążąca: skrobia ziemniaczana, stabilizator: fosforan triwapniowy

Wartości odżywcze Zawartość składników wykazujących efekt fizjologiczny w
dziennej porcji produktu - 6 tabletek:

Liść morwy białej (Morus alba) 720 mg

Stosowanie
Zalecane spożycie: 3 razy dziennie po 2 tabletki, przed posiłkiem, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przeciwwskazania
Uwaga: Produkt przeznaczony dla dorosłych. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i w okresie karmienia. Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz nie zastąpi zdrowego trybu życia.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
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GOLDSTUDIO Adam Rudzińsk

Zawartość opakowania
72

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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