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SOLGAR Modulatory Glukozy kaps. 60 kaps.
 

Cena: 229,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Opis produktu
 

O produkcie
Preparat z serii GOLD SPECIFICS to zaawansowany wieloskładnikowy suplement ziołowy.
Preparat zawiera odpowiednio dobrane składniki wpływające na metabolizm glukozy pochodzącej z
żywności w organizmie.

Synergia działania składników poprawia kontrolę tempa wzrostu poziomu cukru we krwi i adekwatnej
odpowiedzi insulinowej organizmu. Wpływa to skutecznie i znacząco na poprawę kontroli apetytu,
wagi ciała oraz całej gospodarki tłuszczowej.
Preparat jest też źródłem prebiotycznego błonnika oraz składników ziołowych wspomagających
skutecznie organizm w procesach trawienia i samoregulacji przemiany materii.

Skład:
Dwie tabletki zawierają:
Magnez (tlenek) 200 mg
Inulina w proszku 300 mg
Standaryzowany sproszkowany ekstrakt z owoców Momordica charantia………………………..100 mg
(0,5 mg 0,5% charantyny, 7 mg 7% gorzkich składników)
Kwas alfa-liponowy 30 mg
Kozieradka nasiona sproszkowany ekstrakt (4:1) 30 mg
Zielona herbata liście sproszkowany ekstrakt (7,5 mg 25% polifenoli) 30 mg
Cynk (cytrynian) 5 mg
Niacyna ( witamina B3, amid kwasu nikotynowego) 10 mg
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 5 mg
Chrom (pikolinian) 200 µg

Naturalne substancje pomocnicze:
Przeciwutleniacz: sproszkowana baza PhytO 2 X ® (mieszanina beta karotenu naturalnego
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 pochodzenia i kwasu askorbinowego)
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna
Substancje przeciwzbrylające: roślinny kwas stearynowy, dwutlenek krzemu, roślinny stearynian
magnezu
Guma celulozowa
Glicerol roślinny
Substancja poślizgowa: hydroksypropylometyloceluloza

Dawkowanie: 2 kapsułki dziennie
Opakowanie: 60 kapsułek
Zapewnia kurację: 30 dni

Informacja alergiczna:
Produkt nie zawiera:
cukru, soli, skrobi, drożdży, pszenicy, glutenu ani produktów mlecznych
i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Odpowiedni dla wegan.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

