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NATURELL Chrom Organiczny +B3 60 tabletek do ssania
 

Cena: 37,40 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent/
Dystrybutor

USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Chrom organiczny Naturell to suplement diety, którego składniki wykazują właściwości przyspieszające metabolizm, regulują poziom
cholesterolu i kwasów tłuszczowych oraz pomagają utrzymać właściwy poziom cukru we krwi.   Chrom w postaci organicznej ma
wyższą biodostępność niż ten w formie nieorganicznej, dlatego też łatwiej uzupełni poziom tego pierwiastka w organizmie.  Zawarty w
preparacie chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.  Preparat Naturell Chrom
Organiczny + B3 występuje w innowacyjnej formie tabletki do ssania instant. Jest to innowacyjna postać preparatów Naturell. Nie
wymaga połykania ani popijania szybko rozpuszczająca się na języku wygodna w stosowaniu.  Zalecana do spożycia dzienna porcja 
Dorośli 1 tabletka dziennie po posiłku.  Składniki  Jedna tabletka zawiera: niacyna (witamina B3) (kwas nikotynowy) 16 mg ekwiwalentu
niacyny (100%*) chrom 200 µg (500%*) (1,7 mg pikolinianu chromu) * procent realizacji referencyjnych wartości spożycia  Skłądniki:
Substancja wypełniająca: mannitol; skrobia; niacyna (kwas nikotynowy); substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy);
skrobia modyfikowana: hydroksypropyloskrobia; aromat; substancja glazurująca: dwutlenek krzemu; chrom (pikolinian chromu);
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu). Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb,
soi i ich produktów pochodnych.Naturell Chrom Organiczny + B3 zawiera substancję słodzącą. Preparat nie zawiera cukru.  Uwagi do
stosowania  Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.  Ostrzeżenia  Osoby chore na cukrzycę stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem.  Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób
odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.  Przeciwwskazania  Nadwrażliwość na
którykolwiek składnik preparatu.  Preparat nie może być przyjmowany przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące.  Nie stosować
równocześnie z innymi preparatami zawierającymi chrom. 
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