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NOW Gymnema Sylvestre 90kaps.
 

Cena: 46,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Gymnema Sylvestre 400 mg – Ekstrakt:

ekstrakt standaryzowany
zgodny z dietą wegetariańską i wegańską
prawidłowy poziom glukozy

NOW Gymnema Sylvestre zawiera ekstrakt z liści gurmaru, który pomaga utrzymać kontrolę masy ciała przez ograniczenie apetytu i
wartości energetycznej spożytych posiłków. Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Przyczynia się do
ograniczenia odbioru wrażenia smaku słodyczy.

Firma NOW Foods w prowadzonej od 1968 roku działalności każdym dniem zapracowała sobie na miano najbardziej renomowanego
producenta branży w USA. NOW Foods mając na celu najwyższą satysfakcję swoich klientów produkuje z surowców tylko najwyższej
dostępnej, farmaceutycznej klasy. Produkt wytworzony w standardzie GMP. Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich
klientów NOW Foods stosuje surowce jakości farmakopealnej a ich dostawcy są regularnie kontrolowani.

SKŁAD:

Wartość odżywcza............................Zalecana do spożycia dzienna porcja (% RWS): 1 kapsułka
Liść Gymnema sylvestre
(ekstrakt) (GS4 PLUS®)........................................................400,0 mg (†)........................................

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
(†) – RWS nie zostało określone

Zawartość substancji czynnych w dziennej porcji produktu: kwasy gymnemowe 8%.
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Składniki:
Liść Gymnema sylvestre – ekstrakt (DER 6:1); mączka ryżowa; materiał kapsułki: celuloza estryfikowana; subst. przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, krzemionka bezpostaciowa.

Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: cukru, soli, drożdży, pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, skorupiaków ani
konserwantów. Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki
innych preparatów zawierające te alergeny.

Zawartość: 90 kapsułek wegetariańskich
Dzienne spożycie: 1 kapsułka
Opakowanie starcza na: 90 dni
Masa netto: 48 g

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