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SOLGAR, Modulatory Glukozy, 60 kapsułek
 

Cena: 179,66 zł

Opis słownikowy

Producent Solgar Polska

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Informacje podstawowe SOLGAR, Modulatory Glukozy, 60 kapsułek

Zaawansowany wieloskładnikowy ziołowy suplement diety

Preparat z serii Gold Specifics zawiera odpowiednio dobrane składniki wpływające na metabolizm glukozy w organizmie pochodzącej z
żywności.

Synergia działania składników poprawia kontrolę tempa wzrostu poziomu cukru we krwi i adekwatnej odpowiedzi insulinowej
organizmu. Badania wskazują, że wykorzystany pikolinian chromu posiada zwiększoną wrażliwość na insulinę oraz obniża skurczowe
ciśnienie krwi (1). Wpływa to skutecznie i znacząco na poprawę kontroli apetytu, wagi ciała oraz całej gospodarki tłuszczowej. Cynk
natomiast pomaga zachować m.in. prawidłową równowagę kwasowo – zasadową, metabolizm kwasów tłuszczowych oraz
węglowodanów, co z pewnością wpłynie pozytywnie na utratę zbędnych kilogramów.

Zawarta w produkcie inulina należy do prebiotyków poprawiających funkcjonowanie naszego układu trawienia i regulujący przemianę
materii (2).

Składniki ziołowe (m.in. kozieradka czy ekstrakt z owoców Momordica charantia potocznie zwanych ‚gorzkim melonem’) również
poprawią nasze samopoczucie trawienne.

(1) J. In. Biochem. 2008 Nov;102(11)1986-1990

(2) Probl. Hig. Epidemiol. 2014;95(3)541-549
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Skład SOLGAR, Modulatory Glukozy, 60 kapsułek

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 tabletki) zawiera:

Inulina (proszek) – 300 mg

Magnez (tlenek magnezu) – 200 mg (53%*)

Standaryzowany sproszkowany ekstrakt z owoców Momordica charantia – 100 mg (7 mg (7%) gorzkich składników)

Kwas alfa-liponowy – 30 mg

Kozieradka (Trigonella foenum-graecum) sproszkowany ekstrakt z nasion (4:1) – 30 mg

Zielona herbata (Camellia sinesis) sproszkowany ekstrakt z liści – 30 mg (15 mg (50%) polifenoli)

Cynk (cytrynian cynku) – 5 mg (50%*)

Niacyna (amid kwasu nikotynowego) – 10 mg (62%*)

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 5 mg (357%*)

Chrom (pikolinian chromu) – 200 µg (500%*)

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki:

substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, maltodekstryna, węglan magnezu; inulina (proszek), magnez (tlenek magnezu),
substancje przeciwzbrylające: roślinny kwas stearynowy, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (roślinnych);
standaryzowany sproszkowany ekstrakt z owoców Momordica charantia, guma celulozowa, kwas alfa-liponowy; kozieradka (Trigonella
foenum-graecum) sproszkowany ekstrakt z nasion, zielona herbata (Camellia sinesis) sproszkowany ekstrakt z liści, substancje
glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego, i oleju kokosowego); cynk (cytrynian cynku),
niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), przeciwtuleniacze: sproszkowana mieszanina kwasu L-
askorbinowego i beta-karotenu; chrom (pikolinian chromu).

PhytO2X® jest specjalną mieszaniną występujących w naturze przeciwutleniaczy, która gwarantuje zachowanie pełnej świeżości
składników.

Dawkowanie SOLGAR, Modulatory Glukozy, 60 kapsułek

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe dwie (2) tabletki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub stosować według
wskazań lekarza. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest substytutem zróżnicowanej diety.

Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne.

Przeciwwskazania SOLGAR, Modulatory Glukozy, 60 kapsułek

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenie dla diabetyków: należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Niniejszego produktu nie powinny przyjmować osoby
cierpiące na hipoglikemię.
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Informacje dodatkowe SOLGAR, Modulatory Glukozy, 60 kapsułek

Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera cukru, soli, pszenicy, soi, drożdży, produktów mlecznych, substancji słodzących, sztucznych substancji przedłużających
trwałość, aromatów.
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