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Doppelherz aktiv Na poziom cukru, 30 kapsułek
 

Cena: 20,89 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Zastosowanie

Cynamonowiec wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Preparat jest zalecany dla osób z cukrzycą typu 2, jako
uzupełnienie zdrowej diety.
Działanie
Za regulowanie poziomu cukru w organizmie odpowiada insulina. Insulina wpływa na komórki organizmu aktywując w nich odpowiednie
przemiany metaboliczne, w tym przekształcanie glukozy w tłuszcz w komórkach tłuszczowych lub w glikogen w komórkach mięśni.
Prowadzi to do obniżenia poziomu cukru we krwi. Insulina uaktywnia komórki poprzez receptory insulinowe (receptory wrażliwe na
insulinę). W przypadku cukrzycy typu 2, trzustka produkuje insulinę, ale komórki organizmu nie posiadają odpowiedniej wrażliwości na
ten hormon. Obniżona wrażliwość na insulinę może być również związana z nadwagą.
Wyciąg z cynamonowca wpływa stabilizująco na poziom glukozy we krwi. Jego działanie opiera się na uaktywnianiu receptorów
insulinowych w komórkach organizmu, co pobudza je do pobierania glukozy z krwi i jej przekształcania np. w glikogen.
Preparat uzupełnia dietę również w witaminy i składniki mineralne, szczególnie istotne dla osób z cukrzycą:
Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi; jest kluczowym składnikiem GTF (Glucose Tolerance
Factor), czynnika tolerancji glukozy.
Cynk korzystnie wpływa na metabolizm węglowodanów i chroni komórki przed działaniem stresu oksydacyjnego, szczególnie
nasilonego w cukrzycy.
Witamina B6 odgrywa rolę w regulacji aktywności hormonów oraz w metabolizmie glikogenu. Kwas foliowy, wit. B6 i B12 wpływają na
utrzymanie prawidłowego poziomu homocysteiny we krwi, a witamina B1 na prawidłowe funkcjonowanie serca. Witaminy B1 (tiamina),
B2, B6, B12 wpływają również na prawidłowy metabolizm energetyczny organizmu.

 Sposób użycia:
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Stosować 1 kapsułkę 2 razy dziennie z posiłkiem; popić obficie. W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest przyjmowanie
preparatu przez co najmniej 2 miesiące.

Dodatkowe informacje:
Nie łączyć z innymi preparatami mineralno-witaminowymi. Ważną rolę w zachowaniu prawidłowego poziomu glukozy odgrywa zdrowy
tryb życia: ruch oraz zrównoważona dieta. Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących m.in. przyjmowania leków!
Preparat może być stosowany przez osoby z nietolerancją laktozy lub glutenu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej;
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w sposób niedostępny dla
małych dzieci, w temperaturze do 25oC.

 Składniki:

substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z kory cynamonowca chińskiego (Cinnamomum cassia) DER 5:1, żelatyna,
glukonian cynku (Zn), subst. przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny
(wit. B6), cyjanokobalamina (B12), azotan tiaminy (B1), ryboflawina (B2); barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza oraz dwutlenek tytanu;
kwas foliowy (B9), chlorek chromu III (Cr).

Producent:

Queisser Pharma GmbH
Schleswiger Straße 74
24941 Flensburg
Germany
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