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Insulan 720 mg, 60 tabletek powlekanych
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent Novascon

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Cukrzyca

Opis produktu
 

Wskazania

Suplement diety dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.

Działanie

Utrzymuje prawidłowy poziom cukru we krwi (ekstrakt z liści gurmaru, chrom), wspomaga prawidłowy metabolizm węglowodanów
(ekstrakt z liści morwy białej), przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu (witamina B6 ), pomaga w
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny (kwas foliowy), a także przyczynia się do utrzymania właściwego metabolizmu
energetycznego (witamina B12).

Skład

Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (2 tabletki powlekane): ekstrakt z liści gurmaru (Gymnema silvestris) – 400 mg
zawierający 100 mg kwasu gymnemowego, ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba) – 200 mg, B6 – 2 mg , kwas foliowy – 400 µg,
chrom – 200 µg, witamina B12 – 2,5 µg.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Zalecana do spożycia w ciągu dnia porcja preparatu: 1 tabletka powlekana dwa razy dziennie.

Sposób użycia: preparat należy przyjmować przed posiłkiem, po jednej tabletce przed śniadaniem i przed obiadem. Popić wodą.

Uwagi do stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące, gdyż
składniki preparatu mogą zwiększyć efekt hipoglikemiczny równolegle stosowanych leków i może okazać się konieczne obniżenie ich
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 dawkowania. Osoby z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów powinny monitorować poziom glukozy we krwi podczas stosowania
produktu i skonsultować się z lekarzem.

Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży ani karmiących piersią. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Zawartość
Opakowanie: kartonik zawierający 60 tabletek powlekanych po 720 mg.

Sposób przechowywania
15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NOVASCON PHARMACEUTI

Pozwolenie: GIS 05/12
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