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Insulan x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 16,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z liści gurmaru (Gymnema sylvestris) zawierający kwas gymnemowy, ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba), witamina E
(octan-DL-alfa-tokoferylu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), chrom (pikolinian
chromu), witamina B12 (cyjanokobalamina), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna , stabilizator - sól sodowa
karboksymetylocelulozy , otoczka (substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza , skrobia,substancja przeciwzbrylająca - talk
, substancja glazurująca - hydroksypropyloceluloza , trójglicerydy średniołańcuchowe), substancje przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu
i stearynian magnezu

Zawartość w 2 tabletkach:
Wartość energetyczna 8 kJ (2 kcal)

Tłuszcz 0,02 g* w tym
tłuszcze nasycone 0,01 g*

Węglowodany 0,19 g* w tym
Cukry 0,03 g*

Błonnik 0,45 g*
Białko 0,02 g*
Sód 0,00 g
Ekstrakt z liści gurmaru 400 mg* w tym

kwasy gymnemowe 100 mg*
Ekstrakt z liści morwy białej 200 mg* (ekwiwalent 2 g wysuszonych liści morwy białej)
Witamina E 12 mg α–TE (100% RWS)
Witamina B6 2 mg (142,8% RWS)
Kwas foliowy 400 µg (200% RWS)
Chrom 200 µg (500% RWS)
Witamina B12 2,5 µg (100% RWS)
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α–TE – ekwiwalentu alfa–tokoferolu
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek (zawartość netto: 30 x 720 mg)

Charakterystyka
Insulan jest preparatem przeznaczonym dla osób pragnących utrzymać prawidłową gospodarkę węglowodanową. Zawarte w preparacie
substancje czynne w sposób wielokierunkowy wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu w zakresie utrzymania
prawidłowego poziomu glukozy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę powlekaną dwa razy dziennie.
Preparat należy przyjmować przed posiłkiem, po jednej tabletce przed śniadaniem i przed obiadem. Popić wodą.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

