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Płynna glukoza 1WW z magnezem x 10 sasz (smak
truskawkowy)
 

Cena: 31,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz.

Postać Płyny

Producent MEDMESS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Glukoza - 38%, Maltoza - 33%, Woda - 18,9%, Fruktoza - 9%, Magnez (chlorek magnezu) - 1% , Substancja smakowa około - 0,1%

Zawartość w 1 saszetce:
Węglowodany 15,4 g
kcal 61
kJ 260
WW około 1,3

Masa netto
10 saszetek po 12 ml

Charakterystyka
Przyjmowanie glukozy w żelu to nowy sposób na szybkie podniesienie poziomu cukru we krwi. W prezentowanej formie płynna glukoza
1WW nie tylko działa szybko, ale przede wszystkim jest podręczna i łatwa w użyciu. Wystarczy, że rozerwiesz saszetkę w miejscu
nacięcia i dwoma palcami wyciśniesz zawartość do ust. Glukoza w żelu ma przyjemny truskawkowy smak, dlatego jej przyjmowanie jest
komfortowe dla chorego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Kiedy nastąpi spadek glukozy we krwi, powinno się jak najszybciej przyjąć 10 – 20 g szybkodziałających węglowodanów (o wysokim
indeksie glikemicznym). Najlepiej spożyć 1 – 2 torebki Płynnej Glukozy 1 WW. Po 15 min. należy zmierzyć poziom cukru i w razie
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potrzeby zażyć kolejne 1 – 2 saszetki Płynnej Glukozy 1 WW.
Sposób użycia: 
Płynna Glukoza 1 WW jest nie tylko szybko działająca, ale i również łatwa w użyciu. Należy rozerwać saszetkę w miejscu nacięcia i
dwoma palcami wycisnąć zawartość do ust.

Przechowywanie
Płynna Glukoza 1 WW powinna być przechowywana w temperaturze pokojowej. W niskiej (poniżej 0°C) i wysokiej (przechowywanie na
słońcu lub w samochodzie) temperaturze, cukier może stać się gęsty i krystaliczny. Nie osłabia to jednak działania produktu.

Producent
MEDMESS Kropaczewski i S-ka Spółka komandytowa
ul. Włókiennicza 98
04-964 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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