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Insulan, 60 tabletek
 

Cena: 38,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Zawarte w preparacie substancje czynne w sposób wielokierunkowy wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu w zakresie
utrzymania prawidłowego poziomu glukozy. Ekstrakt z liści gurmaru oraz z liści morwy białej zawiera substancje hamujące działanie
enzymów odpowiedzialnych za rozkład węglowodanów w organizmie, co wpływa na ograniczenie wchłaniania glukozy i uzyskanie
niższego poziomu cukru we krwi. Kwas gymnemowy jest odpowiedzialny za syntezę insuliny regulującej poziom cukru w organizmie.
Chrom oraz witaminy z grupy B wspomagają przemiany węglowodanów, a witamina E przyczynia się do ochrony składników komórki
przed stresem oksydacyjnym powodującym m.in. procesy zapalne.

Zastosowanie

składniki preparatu wspomagają utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Zalecane spożycie

dorośli 1 tabletka powlekana dwa razy dziennie. Preparat należy przyjmować przed posiłkiem, po jednej tabletce przed śniadaniem i
przed obiadem. Popić wodą.

Składniki

ekstrakt z liści gurmaru #℣佐⌡⌀䜀礀洀渀攀洀愀 猀礀氀瘀攀猀琀爀椀猀⌡⍃倣℣ zawierający kwas gymnemowy, ekstrakt z liści morwy białej #℣佐⌡⌀䴀漀爀甀猀 愀氀戀愀⌡⍃倣℣, witamina E
#℣佐⌡⌀漀挀琀愀渀ⴀ䐀䰀ⴀ愀氀昀愀ⴀ琀漀欀漀昀攀爀礀氀甀⌡⍃倣℣, witamina B6 #℣佐⌡⌀挀栀氀漀爀漀眀漀搀漀爀攀欀 瀀椀爀礀搀漀欀猀礀渀礀⌡⍃倣℣, kwas foliowy #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 瀀琀攀爀漀椀氀漀洀漀渀漀最氀甀琀愀洀椀渀漀眀礀⌡⍃倣℣, chrom #℣佐⌡⌀瀀椀欀漀氀椀渀椀愀渀
chromu#℣䍐⌡⌀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㈀ ⌡⍏倣℣cyjanokobalamina#℣䍐⌡⌀Ⰰ 挀攀氀甀氀漀稀愀 洀椀欀爀漀欀爀礀猀琀愀氀椀挀稀渀愀 ⴀ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀 眀礀瀀攁䈀渀椀愀樁Ԁ挀愀Ⰰ 猀氀 猀漀搀漀眀愀 欀愀爀戀漀欀猀礀洀攀琀礀氀漀挀攀氀甀氀漀稀礀 ⴀ
stabilizator, otoczka #℣佐⌡⌀栀礀搀爀漀欀猀礀瀀爀漀瀀礀氀漀洀攀琀礀氀漀挀攀氀甀氀漀稀愀 ⴀ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀 最氀愀稀甀爀甀樁Ԁ挀愀Ⰰ 猀欀爀漀戀椀愀Ⰰ 琀愀氀欀 ⴀ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀 瀀爀稀攀挀椀眀稀戀爀礀氀愀樁Ԁ挀愀Ⰰ
hydroksypropyloceluloza - substancja glazurująca, trójglicerydy średniołańcuchowe#℣䍐⌡⌀Ⰰ 搀眀甀琀氀攀渀攀欀 欀爀稀攀洀甀 椀 猀琀攀愀爀礀渀椀愀渀 洀愀最渀攀稀甀 ⴀ
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substancje przeciwzbrylające. 2 tabletki powlekane zawierają: 400mg ekstraktu z liści gurmaru #℣佐⌡⌀眀 琀礀洀 欀眀愀猀礀 最礀洀渀攀洀漀眀攀 　　洀最⌡⍃倣℣,
200mg ekstraktu z liści morwy białej, 12mg witaminy E #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, 2mg witaminy B6 #℣佐⌡⌀㐀㈀Ⰰ㠀─⌡⍃倣℣*, 400mcg kwasu foliowego #℣佐⌡⌀㈀　　─⌡⍃倣℣*,
200mcg chromu (500%)*, 2,5mcg witaminy B12 (100%)*. * RWS-referencyjna wartość spożycia

Przeciwwskazania

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 stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składniki preparatu. Produkt nie
jest wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących.

Ważne wskazówki

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety. Ważne jest stosowanie zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym
miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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