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NOW Chitosan + Chrom 120kaps.
 

Cena: 58,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Chitosan 500 mg + Chrom:

wysoka biodostępność
dodatkowo wysoka zawartość chelatowanego chromu: 100 mcg/kapsułka

NOW® Chitosan to polisacharyd pochodzący ze skorupiaków, który może wiązać się z tłuszczem i cholesterolem w przewodzie
pokarmowym, co pomaga utrzymać poziom cholesterolu już w zdrowym zakresie. NOW® Chitosan zawiera LipoSan ULTRA®,
opatentowaną chitozę o wysokiej gęstości, W badaniach laboratoryjnych wiąże do pięciu razy więcej tłuszczu niż konwencjonalny
chitozan. Chrom to minerał niezbędny do normalnego metabolizmu glukozy. Ponadto przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu makroskładników odżywczych.

Produkt wytworzony w standardzie GMP. Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce
jakości farmakopealnej a ich dostawcy są regularnie kontrolowani.

LipoSan Ultra® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Primex ehf. Chromium Chelavite®) jest zarejestrowanym znakiem
towarowym Albion Laboratories Inc.

SKŁAD:
Zawartość składników
fizjologicznie czynnych:.........................................Zalecana do spożycia dzienna porcja: 6 kapsułek.............% RWS
Chitozan (LipoSan Ultra®)...............................................................3000 mg......................................................†.........
Chrom (chelat) (Chromium Chelavite®)............................................600 μg....................................................1500%....

* Procent dziennej wartości odpowiada diecie 2 000 kalorii.
† – Dzienna wartość nie została określona.
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Składniki:
Chitozan; chrom – pikolininan chromu; materiał kapsułki – pochodna celulozy; subst. wypełniająca – mączka ryżowa; subst.
przeciwzbrylająca – kwas stearynowy; nośnik – krzemionka bezpostaciowa.

Informacja alergiczna:
Zawiera: skorupiaki (krewetki). W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, orzechów.
Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych
preparatów zawierające te alergeny.

Zawartość: 120 kapsułek
Dzienne spożycie: 6 kapsułek
Opakowanie starcza na: 20 dni
Masa netto: 78 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramem Jakość i satysfakcja gwarantowana!
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