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SOLGAR CHROM PIKOLINIAN 200MCG 90 kapsułek
 

Cena: 66,21 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 90 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR CHROM PIKOLINIAN 200MCG, 90 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Wyjątkowy, łatwo przyswajalny chrom w postaci pikolinianu. Jego działanie kontrolujące poziom cukru we krwi może okazać się
pomocne w celu zachowania organizmu w dobrej kondycji oraz w procesie odchudzania.
Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Chrom (pikolinian chromu [trójwartościowy]) – 200 µg (500%RWS*)
*RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia
Substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: guma celulozowa usieciowana, Chrom (jako Chromax®,
pikolinian chromu [trójwartościowy]).

**Działanie:**

Każda kapsułka zawiera 200 mikrogramów elementarnego chromu (jonów chromu), których źródłem jest biologicznie aktywny związek
– trójpikolinian chromu. Formuła chromu w naszym preparacie jest opatentowana. Ta postać chromu była najczęściej badana w wielu
próbach klinicznych. Chrom wspomaga kontrolę stężenia cukru we krwi, a to może wspomóc proces redukcji nadmiernych kilogramów.
Wpływa on również na poprawę funkcjonowania całego organizmu, szczególnie układu sercowo-naczyniowego.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-3 kapsułki
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**Wielkość opakowania:**

90 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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