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Chrom z zieloną herbatą 30 tabl.
 

Cena: 14,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent GORVITA PPHU

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Chrom + Zielona Herbata, 30 tabletek

Preparat zawiera źródło chromu, cynku i witaminy B6.

Chrom jest niezbędnym pierwiastkiem w procesie metabolizmu glukozy. Bierze udział w procesach regulacji stężenia cukru we krwi oraz
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego organizmu. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych. W regulacji poziomu cukru we krwi bierze również udział cynk poprzez poprawę wydzielania insuliny
przez trzustkę. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów. Przyswajanie chromu i cynku wspomaga
obecność witaminy B6. Przyczynia się ona do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do regulacji aktywności
hormonalnej. Zielona herbata wspomaga trawienie i redukcję tkanki tłuszczowej.

Zastosowanie: suplementacja diety w witaminę B6, cynk i chrom.

Zalecane spożycie: 1 tabletkę (kapsułkę) dziennie należy połknąć i popić wodą.

Składniki: ekstrakt z zielonej herbaty, cynk (glukonian cynku), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), chrom (chlorek chromu III).
Substancje dodatkowe: celuloza E-460, talk E-553b (substancja glazurująca), sól sodowa karboksymetylocelulozy E-468 (nośnik),
dwutlenek krzemu E-551 (substancja glazurująca).

1 tabletka zawiera: zielona herbata 30mg, cynk 9mg (90%)*, witamina B6 1,2mg (85,7%)*, chrom 30mcg (75%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
P.P.U.H "Gorvita",
Szczawa 106,
34-607 Szczawa.
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