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Morwa Vita kaps. 90 kaps.
 

Cena: 20,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

MorwaVita kapsułki to suplement diety zawierający w swoim składzie wyciąg z liści morwy białej (Morus alba), wyciąg z kory
cynamonowca (Cinnamomum cassia) oraz chrom.

•Wyciąg z liści morwy białej wspomaga prawidłowe funkcjonowanie gospodarki węglowodanowej organizmu. Dzięki temu wpływa
korzystnie na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Substancje zawarte w wyciągu z liści morwy białej pomagają w
hamowaniu aktywności enzymów odpowiedzialnych za rozkład przyjętych z pokarmem złożonych węglowodanów. Zahamowanie
aktywności tych enzymów, prowadzi do opóźnienia wchłaniania glukozy oraz utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi.
•Kora cynamonowca wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.
•Chrom wspiera metabolizm makroskładników odżywczych takich jak węglowodany, tłuszcze oraz białka. Przyczynia się również do
utrzymania właściwego poziomu cukru we krwi.

Składniki:
wyciąg z liści morwy białej (Morus alba), wyciąg z kory cynamonowca (Cinnamomum cassia), żelatyna (składnik otoczki kapsułki),
substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorek chromu.

Zalecana porcja dzienna (2 kapsułki) zawiera:
Wyciąg z liści morwy białej 5:1: 400 mg wyciągu co odpowiada 2 g liścia morwy białej
Wyciąg z kory cynamonowca: 80 mg wyciągu co odpowiada 320 mg kory cynamonowca
Chrom: 40 µg (100 % referencyjnej wartości spożycia)

Sposób użycia:
Dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie przed posiłkiem

Uwaga:
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników.
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Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.
Pamiętaj, że zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie
dobrej kondycji.

Przechowywanie:
Przechowywać MorwaVita kapsułki w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.
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