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Topinulin diabetes x 60 tabl
 

Cena: 30,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent FARMAPOL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sproszkowane bulwy topinamburu (słonecznika bulwiastego), ekstrakt z liści morwy białej, ekstrakt z nasion kozieradki pospolitej, nośnik
(celuloza), substancje przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych), chlorek chromu (III).

Porcja 3 tabletek (porcja dzienna) zawiera:

słonecznik bulwiasty - 615,7 mg*
morwa biała - 600 mg*
kozieradka pospolita - 240 mg*
chrom - 40 μg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek a 0,5 g

Charakterystyka
Przeznaczony dla osób dorosłych. Polecany osobom z cukrzycą typu 2 (po konsultacji z lekarzem) i osobom, u których istnieje
zagrożenie cukrzycą.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
Zaleca się przyjmowanie 3 razy dziennie 1 tabletki przed głównym posiłkiem.
Tabletki nie należy rozgryzać.
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Przechowywanie
Preparat przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed dostępem światła i wilgoci.

Producent
Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29
61-749 Poznań

Ważne informacje
Osoby z cukrzycą typu 1 – nie należy stosować suplementu diety Topinulin® Diabetes.
Osoby z cukrzycą typu 2 - przed rozpoczęciem stosowania suplementu diety Topinulin® Diabetes należy skontaktować się z lekarzem.

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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