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Zuccarin x 60 tabl
 

Cena: 65,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent NEW NORDIC

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
standaryzowany wyciąg z morwy białej (Morus alba) 800 mg zawierający 1% DNJ (1-Deoxynojirimycin), chrom (chlorek chromu (III) 0,08
mg, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczną E460, substancja wypełniająca: fosforan diwapniowy E341 (III), substancja
przeciwzbrylająca: amorficzny dwutlenek krzemu E551, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu E470b, substancja
powlekająca: hydroksypropylometyloceluloza E464.

2 tabletki zawierają:
standaryzowany wyciąg z morwy białej (Morus alba) 800 mg* zawierający 1% DNJ (1-Deoxynojirimycin),
chrom (chlorek chromu (III) 0,08 mg) – 13,4 µg (33,5%RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
54,25 g (60 tabletek)

Charakterystyka
Zuccarin zawiera standaryzowany wyciąg z morwy białej, której składniki aktywne zmniejszają przyswajanie cukru i skrobi po posiłkach.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się podawania preparatu dzieciom oraz kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

Stosowanie
Dorośli: 2 razy dziennie 1 tabletka przed jedzeniem lub w razie potrzeby po spożyciu dużej porcji cukru lub skrobi.

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
New Nordic Manufacturing ApS
Ny Ostergode 11
DK-4000 Roskilde, Dania

Ważne informacje
W preparacie Zuccarin stwierdzono śladowe ilości białka, węglowodanów i tłuszczów. Preparat może być stosowany przez osoby na
diecie wegetariańskiej lub wegańskiej oraz przez chorych na cukrzycę.

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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