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Morwa biała sacharoblocker x 200 tabl (BigGarden)
 

Cena: 19,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 tabl

Postać Tabletki

Producent VITAMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z liści morwy białej; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z owoców morwy czarnej; substancja
wypełniająca: skrobia ziemniaczana; sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
stearynian magnezu; chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, pikolinian chromu

Składniki 1 tabletka 3 tabletki
Morwa biała  240 mg 720 mg
Morwa czarna  24 mg  72 mg

Chrom 20 μg (50%*) 60 μg (150%*)
Witamina B2 0,7 mg (50%*) 2,1 mg (150%*)
Witamina B6 0,7 mg (50%*) 2,1 mg (150%*)

* RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 200 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Produkt przeznaczony jest dla osób chcących kompleksowo zadbać o odpowiedni poziom cukru we krwi.

Zawarty w produkcie kompleks SACHAROBLOCKER to zestaw składników: morwy białej i morwy czarnej, który wpływa na
zmniejszenie przyswajania cukrów i utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Przyczynia się do dobrego
samopoczucia fizycznego.
Zawarte w produkcie witamina B2 i witamina B6 biorą udział w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/morwa-biala-sacharoblocker-x-200-tabl-biggarden.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią możliwość stosowania
preparatu należy skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Zalecana do spożycia porcja preparatu to 1-3 tabletki dziennie. Maksymalna zalecana dzienna porcja to 3 tabletki. Tabletki można
przyjmować o dowolnej porze, popijając letnim płynem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu. Chronić przed
światłem i wilgocią.

Producent
Wyprodukowano w Polsce:
Vitama S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 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.
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