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NATURELL Chrom Organiczny + B3 60 tabletek do ssania
 

Cena: 21,97 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

NATURELL, Chrom Organiczny + B3, 60 tabletek do ssania

Zawarty w preparacie chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w
utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Chrom w postaci organicznej ma wyższą biodostępność niż ten w formie
nieorganicznej.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: dorośli 1 tabletka dziennie po posiłku.

Składniki: substancja słodząca: mannitol, skrobia, niacyna (kwas nikotynowy), substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas
stearynowy), aromat naturalny, substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(stearynian magnezu).

1 tabletka zawiera: niacyna (witamina B3)(kwas nikotynowy) 16 mg ekwiwalentu niacyny (100%)*, chrom 200mcg (500%)* (1,7 mg
pikolinianu chromu).

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Preparat nie może być przyjmowany przez dzieci, kobiety w ciąży
i karmiące. Nie stosować równocześnie z innymi preparatami zawierającymi chrom.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Nie zawiera cukru.
Zawiera substancję słodzącą.
Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Osoby chore na cukrzycę przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Producent:
Naturell AB,
Szwecja.

Dystrybutor:
USP Zdrowie Sp. z o.o,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa.
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