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

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

 

 

Rodzina Zdrowia Morwa biała x 60 tabl
 

Cena: 14,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl.

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg suchy z liści morwy białej (Morus alba L.) DER 10:1, substancja wypełniająca: celuloza, stabilizator: poliwinylopolipirolidon,
wyciąg suchy z kory cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum zeylanicum Blume) DER 4:1, substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; pikolinian chromu (chrom).

1 tabletka zawiera:

Wyciag suchy z liści morwy białej: 500 mg*
Wyciag suchy z kory cynamonowca cejlonskiego: 100 mg*
Chrom : 40 μg (100% RWS)

RWS - referencyjne wartości spożycia
* Brak RWS

Masa netto
50,8 g

Charakterystyka

Wyciąg z liści morwy białej: przyczynia się do utrzymania równowagi metabolizmu węglowodanów.
Wyciąg z cynamonowca cejlońskiego: wspiera trawienie, pomaga utrzymać prawidłową wagę ciała.
Wyciąg z kory cynamonowca i chrom: przyczyniają się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
Chrom: wspomaga metabolizm makroskładników odżywczych.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące
piersią, przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem
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Stosowanie
1 tabletka jednorazowo na minimum 15 minut przed posiłkiem bogatym w węglowodany. Tabletkę należy popić wodą

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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