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Diabetosan fix, prawidłowy metabolizm cukrów, 20 saszetek
 

Cena: 8,45 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 sasz.a 2g

Postać saszetki

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Diabetosan fix, prawidłowy metabolizm cukrów, 20 saszetek

Diabetosan Fix to mieszanka owocni fasoli, liści morwy białej i pokrzywy oraz chromu, która wspomaga metabolizm cukrów, a tym
samym wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Produkt w postaci smacznej herbatki ziołowej.

Składniki:
Owocnia fasoli, liść morwy białej, liść pokrzywy, chrom (chlorek chromu).

Działanie:
Alternatywa dla suplementów diety w postaci kapsułek, czyli herbatka Diabetosan Fix z serii Mieszanki Apteczne. Preparat zawiera
składniki, które mogą pomóc w zachowaniu prawidłowego stężenia cukru we krwi. Morwa biała wspiera odpowiedni metabolizm cukrów,
wpływa na syntezę insuliny, przez co wspomaga metabolizm glukozy. Chrom to pierwiastek, który wpływa na aktywność insuliny, dzięki
czemu wspiera zachowanie właściwego stężenia glukozy we krwi. Ponadto suplement diety zawiera liście pokrzywy i owocnię fasoli.

Zastosowanie:
Suplement diety Diabetosan Fix przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia diety w składniki wspierające metabolizm cukrów.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zbilansowana dieta i zdrowy tryb życia są podstawą zapewniającą prawidłowe
funkcjonowanie organizmu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu. Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży i karmiących
piersią.
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Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 3 saszetki. Ciepły, świeżo przygotowany napar pić trzy razy dziennie. Przygotowanie naparu: 1 saszetkę zalać
szklanką wrzątku, zaparzać pod przykryciem ok. 10 minut. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Deklarowany
korzystny efekt jest widoczny w przypadku picia 3 szklanek naparu dziennie.

Masa netto: 
40g.
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