
suplement diety

Dla osób dbających o prawidłowy poziom
cukruAż 350 mg ekstraktu morwy białej w
jednej tabletce!

Opakowanie Cena 

30 tabletek 31.43 zł  

  OPIS 
Glucoptim® to suplement diety zawierający kompozycję składników o synergistycznym działaniu,
wspomagających normalizację poziomu cukru we krwi.

Wyciąg z kory cynamonowca pomaga w utrzymaniu zdrowego poziomu cukru we krwi, w tym
prawidłowego poziomu glukozy, jako część zdrowego stylu życia.

Morwa biała wspomaga utrzymanie równowagi metabolizmu węglowodanów w organizmie.

Gymnema sylvestre przyczynia się do zmniejszenia ochoty na słodycze. Pomaga w programach
kontroli wagi poprzez zmniejszenie apetytu i spożycia kalorii. Wspomaga prawidłowy poziom glukozy
we krwi.

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

Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i podobnie jak witamina E
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witaminy B6, B12 i kwas foliowy pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
homocysteiny we krwi - czynnika determinującego stan układu sercowo-naczyniowego. Ponadto
witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu oraz do
regulacji aktywności hormonalnej.

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 1 tabletka

Ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba L.) 350 mg

Ekstrakt z liści gurmaru 
(Gymnema sylvestre),
w tym: kwasy gymnemowe (25%)

400 mg

100 mg

Wyciąg z kory cynamonowca (Cinnamomum cassia) 100 mg

Witamina B6 3,5 mg (250%*)



Witamina B12 7,5 µg (300%*)

Kwas foliowy 400 µg (200%*)

Witamina E (mg á-TE) 12 mg (100%*)

Chrom 120 µg (300%*)

Selen 55 µg (100%*)

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: ekstrakt z liści gurmaru (Gymnema sylvestre), ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba
L.), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z kory cynamonowca
(Cinnamomum cassia), octan DL-alfa tokoferylu – wit. E, substancja wypełniająca – sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana; substancje glazurujące - alkohol poliwinylowy, glikol
polietylenowy, talk; selenian (IV) sodu, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, cyjanokobalamina – wit. B12, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu,
chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, pikolinian chromu, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian.

  PRZEZNACZENIE 
Preparat przeznaczony:

dla osób dorosłych w celu utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi●

dla osób zdrowych stosujących dietę, u których skłonność do nadmiernego spożywania słodyczy i●

węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym obniża jej efektywność
wspomagająco w diecie przeciwmiażdżycowej●

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka dziennie 30 minut przed posiłkiem lub inaczej po konsultacji z
lekarzem. Tabletkę należy popić dużą ilością wody.

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

Uwaga: Diabetycy stosujący leki przeciwcukrzycowe lub insulinę stosowanie preparatu powinni
skonsultować z lekarzem.


