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Morwa biała forte x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 30,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Morwa Biała Forte w postaci tabletek powlekanych jest produktem uzupełniającym zbilansowaną dietę w składniki
aktywne, w które bogata jest morwa biała. Wyrób od Colfarm wspomaga prawidłowy metabolizm węglowodanów w organizmie.
Preparat przeznaczony jest wyłącznie dla pacjentów dorosłych.

Na co jest Morwa Biała Forte? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć wspierania metabolizmu węglowodanów w
organizmie. Produkt szczególnie polecany jest pacjentom zmagającym się z cukrzycą, nieprawidłowym poziomem cukru we krwi oraz
różnego typu zaburzeniami metabolizmu węglowodanów. W składzie suplementu diety znajduje się wyciąg z liści morwy białej, który
wspomaga równowagę metabolizmu węglowodanów, a oprócz tego wspiera produkcję insuliny oraz wspomaga rozkład polisacharydów
w organizmie. Składniki aktywne morwy białej pomagają w utrzymaniu odpowiedniego poziomu cukru we krwi oraz przyczyniają się do
spowolnienia rozkładu skrobi na cukry proste, co w konsekwencji przyczynia się do mniejszej hiperglikemii po posiłkach. Dodatkowo w
morwie białej znajduje się kwercetyna. Jest to substancja, która wspomaga ochronę przeciwwolnorodnikową. Oznacza to, że substancja
ta wspiera ochronę komórek, ich błon komórkowych oraz zawartego w ich wnętrzu DNA przed szkodliwym wpływem wolnych rodników.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek powlekanych Morwa Biała Forte. W skład 1 tabletki wchodzi 600 mg wyciągu z liści morwy
białej, co daje aż 6000 g w przeliczeniu na suszony liść morwy białej. Formułę suplementu diety uzupełniają składniki pomocnicze, czyli
celuloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, a także sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu,
sorbitole i kwasy tłuszczowe, dodatkowo guma arabska oraz karagen. Bardzo ważne jest to, aby pacjent przestrzegał zalecanego przez
producenta dawkowania suplementu diety Morwa Biała Forte i nie przekraczał wskazanych dawek dziennych. Zaleca się przyjmowanie
1 tabletki jeden raz dziennie. Najlepiej połykać suplement diety na około 30 minut przed posiłkiem. Jeśli jest to szczególnie wskazane,
dopuszczalne jest zwiększenie dawki suplementu diety do 2 tabletek dziennie, jednak nie należy przekraczać tej ilości.

Nie każdy pacjent powinien suplementować produkt, jakim jest Morwa Biała Forte. Przeciwwskazania wymieniane przez producenta to
nadwrażliwość na składnik aktywny lub substancje pomocnicze tabletek. Suplement diety nie powinien być też podawany dzieciom, a
oprócz tego nie zaleca się stosowania go przez pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią.

Suplement diety Morwa Biała Forte jest produktem, który może uzupełniać zbilansowaną dietę i zdrowy tryb życia, ale w żadnym

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/morwa-biala-forte-x-60-tabl-powlekanych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

wypadku ich nie zastąpi i nie należy traktować go jako ich zamiennika. Wyrób wymaga też właściwego przechowywania. Należy
zabezpieczyć go, aby najmłodsi go nie widzieli i nie mieli do niego dostępu. Suplementy diety, w tym również produkt Morwa Biała Forte
od Colfarm, można przyjmować wyłącznie w dawkach nie większych niż wskazane.

Składniki
wyciąg z liści morwy białej, substancje wypełniające: celuloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona; substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: sorbitole, kwasy tłuszczowe,
guma arabska, karagen.

1 tabletka zawiera:

wyciąg z liści morwy białej - 600mg*
w przeliczeniu na suszony liść morwy białej - 6000g

* brak referencyjnej wartości spożycia
Wartość odżywcza (1 tabletka):

Wartość energetyczna - 2,22 kcal/9,3 kJ
Tłuszcz - 0,03g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0,03g
Węglowodany - 0,12g

w tym cukry - 0,09g
Białko - 0,14g
Sól - 0,001g

Masa netto
Zawartość: 60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Morwa Biała forte to suplement diety zalecany w zaburzeniach metabolizmu węglowodanów oraz u osób chorych na cukrzycę. Preparat
Morwa Biała forte zawiera wyciąg naturalnego pochodzenia z liści morwy białej, który przyczynia się do utrzymania równowagi
metabolizmu węglowodanów w organizmie. Morwa biała wspomaga również produkcję insuliny oraz korzystnie wpływa na rozkład
polisacharydów..

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
1 tabletka 1 raz dziennie pół godziny przed posiłkiem. Przyjmować maksymalnie 2 tabletki dziennie.

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

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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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