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Doppel Herz Aktiv Morwa Slim Efekt*60tab
 

Cena: 15,14 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Morwa Slim EFEKT

Zastosowanie:

Naturalna pomoc dla osób odchudzających się. Morwa wspomaga metabolizm węglowodanów poprzez ograniczanie wchłaniania
cukrów.

Działanie:

Liście morwy białej wspomagają metabolizm węglowodanów poprzez zmniejszanie przyswajanie cukrów po posiłkach. Liście morwy
białej (Morus alba) zawierają substancje, które hamują działanie enzymów odpowiedzialnych za rozkład w jelitach węglowodanów
przyswajalnych do cukrów prostych w jelitach (np. skrobi do glukozy). W wyniku tego część węglowodanów pozostaje niestrawiona i
podlega wydaleniu. Pomaga to w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów.

Chrom wpływa korzystnie na metabolizm węglowodanów (np. skrobi i sacharozy) – spożywanych z jedzeniem. Jest kluczowym
elementem GTF (Glucose Tolerance Factor), czynnika zwiększającego wychwytywanie glukozy z krwi przez komórki i jej spalanie.

Podstawową rolę w odchudzaniu odgrywa korekta trybu życia: dobranie zdrowego i różnorodnego jadłospisu do własnego gustu
smakowego oraz korekta trybu życia - przede wszystkim: umiarkowany wysiłek fizyczny (np. szybki marsz lub nordic walking), co
najmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut.

Sposób użycia:

Stosować 1 tabletkę z posiłkiem zawierającym węglowodany (np. produkty mączne, ziemniaki, mleko, desery); dobrze popić. Najlepiej
przyjmować 2 razy dziennie podczas większych posiłków. W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest stosowanie przez co
najmniej 3 miesiące.
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Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży.

Dodatkowe informacje:

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy. Zaleca się zdrowy tryb życia, w tym
zrównoważoną dietę. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25oC.

Składniki:

wyciąg z liści morwy białej (Morus alba) standaryzowany na 1% DNJ, subst. wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, emulgator:
hydroksypropylometyloceluloza, subst. zagęszczająca: guma celulozowa, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych i dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy), chlorek
chromu (III).
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