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ALINESS Morwa Biała+Cynamon+Chrom 500mg 180tabl
 

Cena: 34,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba L.) DER 4:1, wyciąg z kory cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum verum) DER
4:1, substancja wypełniająca – fosforany wapnia, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, chrom (chlorek chromu III).

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1-4 tabletki przed posiłkiem, popijając wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się stosowanie zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia.
Zawartość opakowania: 180 tabletek
Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
Ekstrakt z morwy białej przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu węglowodanów w organizmie.
Ekstrakt z kory cynamonowca pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi raz prawidłową wagę ciała.
Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych.
Morwa Biała z cynamonowcem i chromem to suplement diety dla osób dorosłych, który został opracowany dla osób, które dbają o ilość
cukrów przyjmowanych wraz z pożywieniem.
Utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała i wspomaga odchudzanie.
Ekstrakt z morwy białej przyczynia się do utrzymania równowagi metabolizmu węglowodanowego w organizmie.
Ekstrakt z kory cynamonowca pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi i prawidłową wagę.
Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych
Ekstrakt z morwy zawarty w naszym produkcie został od początku do końca wyprodukowany w Polsce, z liści morwy pochodzących
wyłącznie z polskich upraw. Charakteryzuje się współczynnikiem ekstrakcji DER równym 4:1. Oznacza to, że do otrzymania 100 mg
ekstraktu użyto 400 mg suszonych liści morwy białej.
Aliness Morwa biała 500 mg nie zawiera żadnych składników odzwierzęcych, dzięki czemu stanowi produkt odpowiedni dla wegan.

Jedna tabletka zawiera 500 mg ekstraktu z liści morwy białej (Aegopodium podagraria L.), co odpowiada 5g suszonego materiału
roślinnego
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