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Morwa Biała Medica 500 mg x 180 tabl
 

Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba L.) DER 4:1, wyciąg z kory cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum verum, DER 4:1),
substancja wypełniająca: fosforany wapnia, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, chrom (chlorek chromu III).

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z liści morwy białej 4:1: 500 mg*
Odpowiednik liści morwy białej: 2000 mg*

Wyciąg z kory cynamonowca cejlońskiego 4:1: 50 mg*
Chrom: 10 µg (25% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 180 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Ekstrakt z morwy białej przyczynia się do utrzymania równowagi metabolizmu węglowodanowego w organizmie.
Ekstrakt z kory cynamonowca pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi i prawidłową wagę.
Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
1-4 tabletki przed posiłkiem popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

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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