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SOLGAR Modulatory Glukozy 60kaps.
 

cena: 185,98 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Brak kontroli apetytu, efekt jo-jo, insulinooporność i niewyrównany poziom cukru, nadwaga,
otyłość, stany przedcukrzycowe.

Działanie:

Poprawia kontrolę tempa wzrostu poziomu cukru we krwi i adekwatnej odpowiedzi insulinowej
organizmu. Wpływa to skutecznie i znacząco na poprawę kontroli apetytu, wagi ciała oraz ca-
łej gospodarki tłuszczowej. Preparat jest też źródłem prebiotycznego błonnika oraz
składników ziołowych wspomagających skutecznie organizm w procesach trawienia i sa-
moregulacji przemiany materii.

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów.

Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

Sposób użycia:
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Dorośli: 2 tabletki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku.

 

Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Osoby zażywające leki
lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenie dla diabetyków: należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Niniejszego
produktu nie powinny przyjmować osoby cierpiące na hipoglikemię.

Skład:

substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, węglan magnezu;
inulina (proszek), magnez (tlenek magnezu), substancje przeciwzbrylające: roślinny kwas
stearynowy, dwutlenek krzemu, sole magnezowe  kwasów tłuszczowych (roślinnych);
standaryzowany sproszkowany ekstrakt z owoców Momordica charantia, guma celulozowa,
kwas alfa-liponowy; kozieradka (Trigonella foenum-graecum) sproszkowany ekstrakt z nasion,
zielona herbata (Camellia sinesis) sproszkowany ekstrakt z liści, substancje glazurujące:
hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego, i oleju
kokosowego); cynk (cytrynian cynku), niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), przeciwtuleniacze: sproszkowana mieszanina** kwasu L-
askorbinowego i beta-karotenu; chrom (pikolinian chromu).

**PhytO2X® jest specjalną mieszaniną występujących w naturze przeciwutleniaczy, która
gwarantuje zachowanie pełnej świeżości składników.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje ogólne:

Produkt bezglutenowy.

Nie zawiera cukru, soli, pszenicy, soi, drożdży, produktów mlecznych, substancji słodzących,
sztucznych substancji przedłużających trwałość, aromatów.
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