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Chrom Plus, tabl.powl., 60 szt
 

Cena: 15,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent AVET PHARMA S.K.A

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

CHROM PLUS suplement diety został opracowany specjalnie dla osób, które dbają o ilość cukrów przyjmowanych wraz z pożywieniem,
także podczas odchudzania.

Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych
Ekstrakt z kory cynamonowca przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i nerwowego
Tiamina (witamina B1) przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
Ryboflawina (witamina B2) pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia
Kwas foliowy pomaga w prawidłowej produkcji krwi oraz w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Skład:
Substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, etanolowo-wodny ekstrakt z kory cynamonowca cejlońskiego (Ceylon
cinnamonum verum) DER 10:1, kwas L-askorbinowy - witamina C, substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza, substancja
przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, substancja przeciwzbrylająca – talk, emulgator - lecytyna sojowa, substancja glazurująca
-ksylitol, monoazotan tiaminy - witamina B1, ryboflawina - witamina B2, kwas pteroilomonoglutaminowy - kwas foliowy, chlorek chromu
III - chrom.

Zawartość w 1 tabletce
Ekstrakt z kory cynamonu cejlońskiego- 120,00 mg*
Witamina C- 80,00 mg (50% ZDS)
Witamina B1 (Tiamina)- 1,10 mg (100% ZDS)
Witamina B2 (Ryboflawina)- 1,40 mg (100% ZDS)
Kwas foliowy- 200 mcg (100% ZDS)
Chrom- 60 mcg (150% ZDS)
ZDS zalecane dzienne spożycie
*zalecane dzienne spożycie nie zostało ustalone
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Zalecane spożycie:
1 tabletka raz dziennie, przed posiłkiem. Tabletkę należy popić wodą.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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