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DIABETES BILDI MSE 60 TABL. DR ENZMANN
 

Cena: 245,00 PLN

Opis słownikowy

Postać TABLETKI

Producent Mito-Pharma

Opis produktu
 

Diabetes BilDi®
To dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia (dieta zbilansowana) do stosowania w zaburzonym metabolizmie insuliny,
przy nieprawidłowej glikemii na czczo oraz nieprawidłowej tolerancji glukozy (upośledzonej tolerancji glukozy).
Diabetes BilDi® zawiera kluczowe substancje mitotropowe, które dzięki
swoim właściwościom chronią oraz aktywują mitochondria komórek, są nimi: tauryna, koenzym Q10, niacynamid (witamina B3), cynk, l-
glicyna, kwas glutaminowy, l- cysteina, witamina B1, kwas pantotenowy (witamina B5), chrom i witamina D3.
Składniki preparatu wykazują najwyższy stopień czystości i dzięki temu doskonałą przyswajalność i bezpieczeństwo stosowania.
Preparat nie zawiera laktozy, kazeiny, glutenu, żelatyny, drożdży oraz sztucznych barwników.
Polecany weganom i wegetarianom (nie zawiera żelatyny).
Skuteczność działania potwierdzona badaniami.
Preparat produkowany jest zgodnie z GMP - stosowanie preparatów produkowanych zgodnie z GMP gwarantuje, że otrzymujecie
Państwo określone substancje w dawkach zgodnych z informacją podaną na opakowaniu.
Diabetes BilDi® jest wynikiem badań i rozwoju niemieckiej firmy MSE Pharmazeutika GmbH.

Jest to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia (dieta zbilansowana) do stosowania przy nieprawidłowej glikemii na
czczo oraz nieprawidłowej tolerancji glukozy (upośledzonej tolerancji glukozy), w zaburzonym metabolizmie insuliny.
Zawarte w preparacie substancje mitotropowe (działające bezpośrednio na mitochondria) wpływają na prawidłową produkcję insuliny,
jej wydzielanie oraz działanie i dzięki temu chronią organizm przed późniejszymi powikłaniami cukrzycy.

Należą do nich: tauryna, koenzym Q 10, niacynamid (B3), cynk l- glicyna, kwas glutaminowy, l- cysteina, witamina B1, kwas pantotenowy
(wit. B5), chrom, selen, witamina D3.
Skład:
substancje czynne: tauryna (200 mg), koenzym Q10 (ubichinon) (75 mg), siarczan cynku (15 mg), glicyna (7,5 mg), kwas glutaminowy
(7,5 mg), L-cysteina (7,5 mg), witamina B1 (tiamina) (5 mg), witamina B3 (niacynamid)
(15 mg), witamina B5 (kwas pantotenowy) (3 mg), chlorek chromu (III) (100 µg), selenit (100 µg), witamina D3 (cholekalcyferol) (12,5 µg)
substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, karboksymetyloceluloza, kwas behenowy,
substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, substancja powlekająca: hydroksypropylometyloceluloza

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.homeoapteka24.pl
https://www.homeoapteka24.pl/diabetes-bildi-mse-60-tabl-dr-enzmann.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

Sposób użycia i dawkowanie:2 tabletki dziennie podczas posiłku popijając wystarczającą ilością płynu. Należy przestrzegać zdrowego
trybu życia i różnorodnie się odżywiać. Przed spożyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Przechowywać
poza zasięgiem małych dzieci. Przechowywać zamknięte, w suchym, chłodnym miejscu.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Należy przestrzegać zdrowego trybu życia i różnorodnie
się odżywiać.

Diabetes BilDi®nie zawiera: kazeiny, laktozy, glutenu, żelatyny, drożdży oraz sztucznych barwników. Dla diabetyków: nie naliczać
wymienników węglowodanowych.
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