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Ksylitol fiński - cukier brzozowy 250 g (Medfuture)
 

Cena: 23,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 g

Postać Surowce zielarskie

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
ksylitol

Masa netto
250 g

Charakterystyka
KSYLITOL jest białą, krystaliczną substancją, która wygląda i smakuje jak cukier. W przeciwieństwie do glukozy, fruktozy, sacharozy i
laktozy ksylitol nie fermentuje w przewodzie pokarmowym, lecz jest powoli przetwarzany w organizmie z minimalnym udziałem insuliny.
Jego indeks glikemiczny (GI8) jest ponad 14-krotnie niższy niż w przypadku cukru.
W postaci naturalnej Ksylitol występuje powszechnie, lecz w niewielkich ilościach. Można go znaleźć m.in. w owocach, jagodach,
grzybach, warzywach, twardym drewnie (szczególnie brzozowym - Finowie nazywają go stąd "brzozowym cukrem") i kolbach kukurydzy.
Ksylitol jest stopniowo przyswajany przez organizm ludzki, osiągając wartość kaloryczną niższą o 40% niż inne węglowodany. Korzystną
zwłaszcza dla diabetyków cechą ksylitolu jest znacznie mniejszy wzrost poziomu cukru we krwi. Dzięki temu umożliwia diabetykom
skuteczniejszą kontrolę poziomu glukozy we krwi, poziomu lipidów oraz utrzymanie prawidłowej wagi ciała.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Polecany jako zamiennik cukru w codziennej diecie. Z uwagi na niski indeks glikemiczny oraz kaloryczność zalecany cukrzykom oraz
osobom stosującym diety odchudzające. Max. do 40 g dziennie. Ksylitol można stosować podczas pieczenia czy gotowania. Produkt nie
fermentuje, nie ulega karmelizacji. Produkt jest wolny od GMO, jest bezglutenowy i nie zawiera alergenów .

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Chronić przed dostępem światła i wilgoci.

Producent
Medfuture Sp. z o.o. Pl. Powstańców Śląskich 16-18 53-314 Wrocław

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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