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Insulan, tabletki powlekane, 60 szt.
 

Cena: 38,39 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Novascon

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Morwa biała, Witamina B12, Witamina B6

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Insulan, tabletki powlekane, 60 szt.

Insulan - suplement diety dla osób dbających o prawidłowy metabolizm węglowodanów. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Insulan, tabletki powlekane, 60 szt.

Substancja wype?niaj?ca - celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z li?ci gurmaru
(Gymnema sylvestris) zawieraj?cy kwas gymnemowy, ekstrakt z li?ci morwy bia?ej
(Morus alba L.), substancje wype?niaj?ce - sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, substancje przeciwzbrylaj?ce - sole magnezowe kwasów t?uszczowych,
substancja glazuruj?ca - sorbitol, substancje przeciwzbrylaj?ce - dwutlenek krzemu i
kwasy t?uszczowe, substancje glazuruj?ce - guma arabska i karagen, witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), chrom
(pikolinian chromu), witamina B12 (cyjanokobalamina).

Sk?adniki 2 tabletki % RWS*
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Ekstrakt z li?ci gurmaru

w tym:

kwasy gymnemowe

400 mg

 

100 mg

---

 

---

Ekstrakt z li?ci morwy
bia?ej

200 mg ---

Witamina B6 2 mg 142,8%

Kwas foliowy 400 ?g 200%

Chrom 200 ?g 500%

Witamina B12 2,5 ?g 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Insulan, tabletki powlekane, 60 szt.

Ekstrakt z liści gurmaru oraz chrom wspomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Ekstrakt z liści gurmaru
pomaga również w utrzymaniu prawidłowego apetytu.

Ekstrakt z liści morwy białej może przyczynić się do utrzymania prawidłowego metabolizmu węglowodanów.

Witamina B6, Witamina B12 i kwas foliowy pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego, zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Dawkowanie Insulan, tabletki powlekane, 60 szt.

Dorośli: 1 tabletka powlekana 2 razy dziennie.

Preparat należy przyjmować przed posiłkiem, po jednej tabletce przed śniadaniem i przed obiadem. Popić wodą.

Informacje dodatkowe Insulan, tabletki powlekane, 60 szt.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży ani karmiących piersią.
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące, gdyż
składniki preparatu mogą zwiększać efekt hipoglikemiczny równolegle stosowanych leków i może okazać się konieczne obniżenie ich
dawkowania.
Osoby z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, powinny monitorować poziom glukozy we krwi podczas stosowania produktu i
zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej i zbilansowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od wilgoci i światła.
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Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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