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Morwa biała fix 20 x 2 g
 

Cena: 6,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 sasz.a 2g

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Postać Zioła do zaparzania, w saszetkach
Opis produktu / przeznaczenie Morwa biała fix, suplement diety przeznaczona jest dla osób dbających o utrzymanie prawidłowego
poziomu cukru we krwi.

Morwa biała fix, suplement diety polecana jest jako środek wspomagający prawidłowy metabolizm węglowodanów.

Morwa biała fix, suplement diety wspomaga prawidłowe funkcjonowanie gospodarki węglowodanowej organizmu. Poprzez spowolnienie
działania enzymów biorących udział w trawieniu węglowodanów wpływa korzystnie na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we
krwi

Składniki liść morwy białej (100%)

  Składniki 

3 saszetki po 2,0 g

  (zalecana dzienna porcja) 

  Morwa biała (liść) 

6,0 g
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Zalecane dzienne spożycie 3 saszetki dziennie

Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 3 saszetek dziennie.

Dodatkowe informacje Nie stosować u osób uczulonych na morwę białą.

U osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące stosować po konsultacji z lekarzem.

Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Warunki przechowywania Przechowywać w suchym miejscu w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.
Dostępne wielkości opakowań 20 saszetek po 2,0 g

Składniki
Morus Alba

Dawkowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Lek na receptę: Nie

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański,
PL
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