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Informaţii nutriţionale

Ingrediente
Extract din fructe de Momordica (Momordica charantia) standardizat 3% 
principii amare, lactoză monohidrat (agent de încărcare), celuloză 
microcristalină (agent de încărcare), extract din frunze de Gymnema 
(Gymnema sylvestre) standardizat 75% acid gymnemic, extract 5:1 din fructe 
de Afin (Vaccinium myrtillus), polivinilpolipirolidonă (stabilizator), talc (agent 
antiaglomerant), extract hidroalcoolic din frunze de Ceai-verde (Camellia 
sinensis) standardizat maximum 0,5% cafeină, săruri de magneziu ale 
acizilor grași vegetali (agent antiaglomerant), oxid de zinc, clorhidrat de 
piridoxină (vitamina B6).
Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele 
alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată şi un mod de viaţă 
sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Contraindicat 
copiilor sub 3 ani, persoanelor cu intoleranţă la lactoză sau alergice la 
oricare dintre ingredientele produsului. Utilizarea concomitentă cu 
medicaţia antidiabetică alopată se face numai la recomandarea medicului 
sau farmacistului. În timpul utilizării produsului se monitorizează cu atenţie 
glicemia. În cazul femeilor însărcinate sau care alăptează, utilizarea se face 
numai la recomandarea specialistului. A se păstra la loc uscat, ferit de 
lumină și căldură. Deoarece produsul conţine ingrediente naturale, pot 
exista variaţii privind culoarea, mirosul sau aspectul de la un lot la altul.

Menţiuni de sănătate
•  Susţine metabolismul glucidic și lipidic (Gymnema, Afin)
•  Contribuie la controlul apetitului (Gymnema)
•  Acţiune antioxidantă (Afin)
•  Susţine sănătatea venelor și a ochilor (Afin)
•  Contribuie la metabolismul normal al carbohidraţilor (Zinc)
•  Contribuie la metabolismul energetic normal (Vitamina B6)
•  Susţine metabolismul normal al proteinelor și glicogenilor (Vitamina B6).

Mod de utilizare
Câte 1 comprimat de 2 ori pe zi.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate 
înscrisă pe ambalaj.

• Momordica, Gymnema, Afin
Ceai-verde, Zinc, B6

• Susţine metabolismul
glucidic și lipidic
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*Valori Nutriţionale de Referinţă cf. Regulament 1169/2011

250mgExtract de Momordica
80mgExtract de Gymnema
50mgExtract de Afin
15mgExtract de Ceai-verde

25*2,5mgZinc
1mgVitamina B6 71*


