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DOPPELHERZ AKTIV DLA DIABETYKÓW, 30 TABLETEK
 

cena: 22,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent queisser pharma gmbh & co.

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

DOPPELHERZ AKTIV DLA DIABETYKÓW.

Kompletny zestaw 15 witamin i składników mineralnych.

W przypadku cukrzycy często dochodzi do obniżenia zasobów witamin i składników mineralnych w organizmie. Konieczność
zachowania ścisłej diety może dodatkowo sprzyjać niedostatecznej podaży składników odżywczych. Ponieważ niektóre witaminy i sole
mineralne mają istotny wpływ na metabolizm węglowodanów i metabolizm energetyczny, zalecane jest uzupełnianie diety cukrzycowej
o te składniki odżywcze.

Wyciąg z morwy białej zawiera substancje, które hamują rozkład cukrów złożonych (np. skrobia czy sacharoza) do cukrów prostych
(glukoza). Dzięki temu część węglowodanów pozostaje niestrawiona, co pozwala na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Chrom wpływa na aktywność insuliny i poprzez to na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Cynk pełni ważną rolę w
metabolizmie węglowodanów, a witamina B6 w metabolizmie glikogenu (w tym wychwytywaniu glukozy przez komórki). Witaminy B6,
B12 i kwas foliowy korzystnie wpływają na poziom homocysteiny we krwi, co ma istotne znaczenie w przypadku cukrzycy.

U osób chorych na cukrzycę obserwuje się wzmożone tworzenie wolnych rodników (tzw. stres oksydacyjny). Cynk, selen, witaminy C i E
chronią komórki przed zwiększonym stresem oksydacyjnym, typowym dla cukrzycy.

Witaminy B1, B2, B3 (niacyna), B5, B6, B12, biotyna i wit. C oraz magnez biorą udział w prawidłowym wykorzystywaniu energii przez
organizm. Witamina D wpływa na zachowanie prawidłowej w odporności organizmu.

SPOSÓB UŻYCIA:

jedna tabletka dziennie pokrywa zwiększone zapotrzebowanie organizmu na witaminy i substancje mineralne.
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SKŁAD:

Substancja wypełniająca: celuloza, tlenek magnezu (Mg), wyciąg z liści morwy białej (Morus Alba), kwas L-askorbinowy (wit. C), octan D-
alfa-tokoferylu (wit. E), subst. wypełniająca: karboksymetyloceluloza, amid kwasu nikotynowego (wit. B3), subst. przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, subst. zagęstniająca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, D-pantotenian wapnia (wit. B5),
tlenek cynku (Zn), subst. przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, subst. glazurująca: szelak, cyjanokobalamina (wit. B12), subst.
przeciwzbrylająca: talk, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), chlorowodorek tiaminy (wit. B1), cholekalcyferol (wit. D3), olej z oliwek,
ryboflawina (wit. B2), emulgator: polisorbat 80, kwas foliowy (wit. B9), chlorek chromu (Cr III), selenian sodu (Se VI), D-biotyna.
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