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OLIMP Młody Jęczmień Premium 30 kaps. kaps. - 30 kaps.
 

Cena: 16,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Młody Jęczmień Premium to suplement diety zawierający wysokiej jakości, naturalny ekstrakt z pędów młodego zielonego jęczmienia,
dodatkowo uzupełniony chromem.

Opis
Jedna kapsułka produktu zawiera aż 500 mg ekstraktu z pędów młodego zielonego jęczmienia. Preparat produkowany jest przy
zachowaniu bardzo rygorystycznych norm jakościowych.

Ekstrakt młodego zielonego jęczmienia (Hordeum vulgare L.) pozyskiwany jest z młodych pędów.
Naturalnie w młodym zielonym jęczmieniu występują liczne witaminy (m.in.: C, A, E, z grupy B), minerały (m.in.: potas, magnez, cynk)
oraz substancje odżywcze takie jak: białko, węglowodany, błonnik.

Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych i prawidłowego poziomu glukozy we
krwi.

Jedno opakowanie produktu wystarcza na miesiąc stosowania.

Składniki
Informacja żywieniowa

  1 kapsułka

  Ekstrakt z pędów młodego zielonego jęczmienia (Hordeum vulgare L.) 500 mg
  Chrom 40 µg (100%*)

* RWS - referencyjna wartość spożycia.
Składniki
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Składniki: ekstrakt z pędów młodego zielonego jęczmienia (Hordeum vulgare L.), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna,
substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorek chromu (III), kapsułka (składnik
otoczki – żelatyna, barwnik – E 171).

Dawkowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka przed posiłkiem. Kapsułkę należy popić dużą ilością wody.

Ostrzeżenia
Uwaga: Diabetycy stosujący leki przeciwcukrzycowe lub insulinę, a także kobiety w ciąży i w okresie laktacji, stosowanie preparatu
powinni skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych
opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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