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MODULATORY GLUKOZY (SOLGAR) 60 kaps.
 

Cena: 223,82 PLN

Opis produktu
 

MODULATORY GLUKOZY (SOLGAR) 60 kaps.

Informacje ogólne:
Preparat zawiera odpowiednio dobrane składniki wpływające na metabolizm glukozy pochodzącej z żywności w organizmie.
Synergia działania składników poprawia kontrolę tempa wzrostu poziomu cukru we krwi i adekwatnej odpowiedzi insulinowej
organizmu. Wpływa to skutecznie i znacząco na poprawę kontroli apetytu, wagi ciała oraz całej gospodarki tłuszczowej.
Preparat jest też źródłem prebiotycznego błonnika oraz składników ziołowych wspomagających skutecznie organizm w procesach
trawienia i samoregulacji przemiany materii.

Skład:
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 tabletki) zawiera:
Inulina (proszek) – 300 mg
Magnez (tlenek magnezu) – 200 mg (53%*)
Standaryzowany sproszkowany ekstrakt z owoców Momordica charantia – 100 mg (7 mg (7%) gorzkich składników)
Kwas alfa-liponowy – 30 mg
Kozieradka (Trigonella foenum-graecum) sproszkowany ekstrakt z nasion (4:1) – 30 mg
Zielona herbata (Camellia sinesis) sproszkowany ekstrakt z liści – 30 mg (15 mg (50%) polifenoli)
Cynk (cytrynian cynku) – 5 mg (50%*)
Niacyna (amid kwasu nikotynowego) – 10 mg (62%*)
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) – 5 mg (357%*)
Chrom (pikolinian chromu) – 200 µg (500%*)
*RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza; maltodekstryna, substancja wypełniająca: węglan magnezu; Inulina, Magnez (tlenek magnezu),
substancje przeciwzbrylające: (roślinne) kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu, sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych,
Standaryzowany sproszkowany ekstrakt z owoców, guma celulozowa usieciowana, Kwas alfa-liponowy, Kozieradka (sproszkowany
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ekstrakt z nasion), Zielona herbata (sproszkowany ekstrakt z liści), Cynk (cytrynian cynku), Niacyna (amid kwasu nikotynowego),
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), przeciwtuleniacze: (naturalny) karoten i kwas askorbinowy (mieszanina*), Chrom (pikolinian
chromu).

*PhytO2X® jest specjalną mieszaniną występujących w naturze przeciwutleniaczy, której celem jest zachowanie świeżości składników.

Dawkowanie: 
2 kapsułki dziennie
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