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GlucoCare 30 tabletek
 

Cena: 37,34 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent STADA POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

GlucoCare zawiera składniki wspomagające utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi, zawierającym w swoim składzie
berberynę ekstrakt z liści Banaba oraz chrom.

ZASTOSOWANIE:

Ekstrakt z liści Banaba zawiera w swoim składzie kwas korosolowy oraz taniny, które pomagają utrzymać prawidłowy poziom glukozy
we krwi oraz przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu glukozy. Kora Berberysu ostrego zawiera berberynę, która przyczynia się do
poprawy kontroli glukozy we krwi. Chrom jest pierwiastkiem śladowym, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we
krwi. Preparat jest przeznaczony dla osób ze stanem przedcukrzycowym, z zespołem metabolicznym, osób dbających o utrzymanie
prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia): 1 tabletka na dobę w trakcie lub bezpośrednio po kolacji. Nie należy stosować na pusty żołądek.
Suplement diety GlucoCare może być stosowany przez okres do roku, bez konieczności robienia przerwy.

SKŁAD:

1 tabletka zawiera: 500 mg berberyny (526 mg ekstraktu standaryzowanego do 95% berberyny); 48 mg ekstraktu z liści Banaba
standaryzowanego do 1% kwasu korosolowego; 0,75 mg pikolinianu chromu, w tym 90 mcg (225%) chromu.

OSTRZEŻENIA:

Suplement diety GlucoCare nie powinien być stosowany przez pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby bez wcześniejszej
konsultacji z lekarzem.
Nie stosować w okresie ciąży oraz karmienia piersią.
Nie powinien być przyjmowany bez kontroli lekarza razem z innymi doustnymi produktami stosowanymi w zaburzonym metabolizmie
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węglowodanów.
Nie powinien być jednocześnie przyjmowany z cyklosporyną, antykoagulantami, lewodopą (L-DOPA) oraz lewotyroksyną (L-thyroxine).
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku stosowania innych suplementów diety lub leków.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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