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Olimp morwa biała premium x 30 kaps
 

Cena: 11,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba L.), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, selenian (IV) sodu, substancje
przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorek chromu, kapsułka (składnik otoczki - żelatyna ,
barwnik - E 171).

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba L.) - 350 mg*
Chrom - 40 µg (100% RWS)
Selen - 55 µg (100%RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - referencyjna wartość spożycia.

Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek

Charakterystyka
Morwa Biała Premium to suplement diety zawierający idealną kompozycję składników wspomagających normalizację poziomu cukru
we krwi – naturalny ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba L.) uzupełniony chromem oraz selenem.
Preparat przeznaczony: jako suplement diety dla osób dorosłych, w celu utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Ponadto dla
osób stosujących dietę, u których skłonność do nadmiernego spożywania słodyczy i węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym
obniża jej efektywność.

Przeciwwskazania
Diabetycy stosujący leki przeciwcukrzycowe lub insulinę, a także kobiety w ciąży i w okresie laktacji, stosowanie preparatu powinni
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skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie przed posiłkiem. Kapsułkę należy popić dużą ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica

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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