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GLIKOStop x60 tabletek
 

Cena: 25,34 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Biofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

chrom, gurmar, kwas foliowy, morwa biała,
witamina B12, witamina B6, witamina C,
witamina D, witamina E

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety GLIKOStop przeznaczony jest dla osób, dbających o zachowanie prawidłowego poziomu cukru w organizmie poprzez
zmniejszenie przyswajania cukrów i węglowodanów oraz tłumienie apetytu i odczucia smaku słodkiego. Ponadto, suplement diety
GLIKOStop wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Zmniejszenie apetytu na słodkie
Prawidłowy poziom glukozy we krwi
Kontrola masy ciała

Właściwości składników

Wyciąg z liści morwy, wyciąg z liści gurmaru i chrom wspomagają utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi.
Witamina B6, witamina B12 i witamina C wspomagają utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina B6, witamina B12 i kwas foliowy wspomagają utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Chrom wpływa na utrzymanie prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.
Witamina C i witamina E wspomagają ochronę składników komórkowych przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
Witamina D wspomaga utrzymać zdrowe zęby i kości.
Witaminy B6, B12, C, D i kwas foliowy wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie przed posiłkiem.

Tabletkę należy popić wodą.
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Składniki

 

 

 Zawartość w 1 tabletce % RWS* Zawartość w 2 tabletkach % RWS*
Ekstrakt z liści morwy
białej (Morus alba),

w tym

1-deoxynojirimycin

200,0 mg

 

 

≥ 2,0 mg

-

 

 

-

400,0 mg

 

 

≥ 4,0 mg

-

 

 

-
Ekstrakt z liści gurmaru

(Gymnema sylvestre)

200,0 mg -

 

400,0 mg -

Witamina C 40,0 mg 50% 80,0 mg 100%
Witamina E 6,0 mg 50% 12,0 mg 100%
Witamina B6 0,7 mg 50% 1,4 mg 100%
Kwas foliowy 200,0 µg 100% 400,0 µg 200%
Chrom 20,0 µg 50% 40,0 µg 100%
Witamina D 12,5 µg 250% 25,0 µg 500%
Witamina B12 1,25 µg 50% 2,5 µg 100%

* % RWS - % realizacji w stosunku do referencyjnej wartości spożycia

substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt (10:1) z liści morwy białej (Morus alba), zawierający 1% DNJ, ekstrakt (4:1)
z liści gurmaru (Gymnema sylvestre), nośnik: poliwinylopolipirolidon, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy,
kwas L-askorbinowy (witamina C), otoczka tabletki (hydroksypropylometyloceluloza, talk, glicerol), octan-DL-alfa-tokoferylu (witamina E),
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cholekalcyferol (witamina D), substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), pikolinian chromu
(chrom), cyjanokobalamina (witamina B12).

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

BIOFARM Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
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