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Viridian, Chrom GTF Complex - wyrównuje poziom cukru w
organizmie, 30 kapsułek
 

Cena: 56,29 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

GTF (Glucose Tolerance Factor) to czynnik tolerancji glukozy.

Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu makroskładników odżywczych.
Cynk - minerał niezbędny dla wielu procesów zachodzących w organizmie, w tym funkcji kognitywnych (poznawczych), wzroku,
płodności, włosów, paznokci, skóry i układu odpornościowego.
Cynk wpływa również na normalny metabolizm kwasów tłuszczowych i makroelementów.
Cynk - pozytywnie wpływa na płodność, syntezę DNA i podziały komórkowe oraz bierze udział w prawidłowym tworzeniu białek.
Chrom - pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu makroskładników odżywczych.
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Zastosowanie

Uzupełnienie diety w składniki zawarte w preparacie.

 

Zalecane spożycie

1 kapsułka dziennie podczas posiłku.

Skład

 

Jedna wegańska kapsułka zapewnia:

Składniki   
 Pikolinian chromu)  200ug  
 Cynk (pikolinian)  10mg  
 kwas alfa liponowy  10mg  
 na bazie lucerny, spiruliny i borówki czarnej   

 

Składniki

Hydroksypropylmetyloceluloza (kapsułka), sproszkowane liście lucerny siewnej, Medicagosativa L ., sproszkowana spirulina,
Arthrospiraplatensis, sproszkowany owoc borówki czarnej Vaccinium myrtillus L., pikolinian cynku, kwas alfa liponowy, pikolinian
chromu.

1 kapsułka zawiera: chrom 200µg (500%)*, cynk 10mg (100%)*, kwas alfa liponowy 10mg, sproszkowana spirulina 80mg, sproszkowana
borówka 80mg, sproszkowana lucerna siewna 80mg.

 

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

 

 

Ostrzeżenia

Nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. 
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Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplement diet powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Przed zażyciem preparatu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią skonsultować się z lekarzem. 
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