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Witaminy dla diabetyków APTEO tabletki powlekane, 30 tbl
 

Cena: 13,55 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki pomagają utrzymać prawidłowy poziomu glukozy we krwi (morwa biała, chrom), korzystnie wpływają
na własciwy metabolizm energetyczny (magnez, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B12, ryboflawina, witamina B6,
tiamina i biotyna), węglowodanów (cynk) i homocysteiny (witamina B6, witamina B12, foliany) oraz wspierają ochronę komórek pzrzed
stresem oksydacyjnym (witamina C, witamina E, cynk, selen i ryboflawina).

Składniki:
Wyciąg z liści morwy białej (Morus alba L.) DER 4:1; substancja wypełniająca: celuloza; tlenek magnezu (magnez); kwas L-askorbinowy
(wit. C); octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); glukonian cynku (cynk); substancja wypełniająca: hydroksypropylometyloceluloza; amid kwasu
nikotynowego (niacyna); D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu; selenian (VI) sodu (selen); cyjanokobalamina (wit. B12); cholekalcyferol (wit. D); substancja
glazurująca: glikol polietylenowy; chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); chlorowodorek tiaminy (wit. B1); ryboflawina (wit. B2); pikolinian
chromu (chrom); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); D-biotyna (biotyna). 

Składnik  1 tabletka % RWS*
Wyciąg z morwy białej 200 mg **
Witamina C 80 mg 100
Niacyna 16 mg 100
Witamina E  12 mg 100
Kwas pantotenowy 6 mg 100
Ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg 100
Witamina B6 1,4 mg 100
Tiamina (wit. B1) 1,1 mg 100
Witamina B12 2,5 µg 100
Magnez 56,25 mg 15
Cynk 5 mg 50
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Foliany (kwas foliowy) 200 µg 100
Chrom 80 µg 200
Biotyna 50 µg 100
Witamina D 5 µg 100
Selen 30 µg 55

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

**brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecane spożycie:
1 tabletka dziennie, popijając wodą.
Dla uzyskania korzystnego efektu należy stosować przez co najmniej 12 tygodni. 

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. 

U osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące stosować po konsultacji z lekarzem. 

Produktu nie stosować:
- w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu
- w okresie ciąży i karmienia piersią

Przechowywać: w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 30 tabletek powlekanych, masa netto 19,3 g 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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