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MORWA BIAŁA COMPLEX 200 tabl
 

Cena: 31,51 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 200 tabl.

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

DOMOWA APTECZKA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Zastosowanie  Prawidłowy poziom cukru. Składniki zawarte w preparacie korzystnie wpływają na metabolizm węglowodanów,
prawidłowy poziom cukru we krwi, prawidłową wagę ciała. Działanie  Morwa Biała Complex – suplement diety, zawiera składniki, które
stosowane są w celu utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi po posiłkach oraz wspomagają osoby chcące zadbać o
prawidłową sylwetkę Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych. Morwa Biała (Morus Alba) to drzewo liściaste, od wieków uprawiane ze
względu na hodowlę jedwabnika. Wykazuje także cenne właściwości dla człowieka. Liście morwy białej korzystnie oddziałują na
prawidłowy metabolizm węglowodanów i glukozy, co pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Prawidłowy metabolizm
węglowodanów i glukozy może mieć korzystny wpływ na utrzymanie prawidłowej wagi ciała i szczupłej sylwetki. Porcja produktu
zalecana do spożycia w ciągu dnia: 3 razy dziennie po 1 tabletce podczas posiłku, popijając wodą. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia są ważne.  Składniki w maksymalnej porcji dziennej (3 tabletki) morwa biała – 750 mg cynamon – 120 mg
chrom – 40 ug (100% RWS*) *% RWS – Referencyjne Wartości Spożycia Niewskazane dla Osób poniżej 16-go roku życia, kobiet w ciąży
oraz osób uczulonych na którykolwiek składnik preparatu. Składniki Substancja wypełniająca (A- węglan wapnia B-fosforany wapnia, C-
sorbitol – nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający, właściwa substancja użyta w danej partii produktu oznaczona jest
odpowiednią literą w Nr partii/Najlepiej spożyć przed końcem), substancja wiążąca (celuloza), susz z liści morwy białej, substancje
przeciwzbrylające (kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych), kora cynamonu, chlorek chromu
(III). 
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