Cosmoterra - Produkty pro látkovou výměnu a energii
hydroxypropylmetylcelulóza (HPMC) pak k zachování normální hladiny cholesterolu v krvi.

GLUCO STABIL
Kapsle pro normální látkovou výměnu glycidů, krevního cukru a lipidů
Doplněk stravy s extraktem skořice, astaxantinem a mikroelementy aktivujícími
látkovou výměnu

Denní dávka (2 kapsle) obsahuje:
Skořicový extrakt

200 mg

odpovídá skořicové kůře

200 mg

250

Vitamin E (Tokoferol)

60 mg

500

Niacin (B3)

48 mg

300

Kyselina pantothenová (B5)

18 mg

300

Zinek

15 mg

150

4,2 mg

300

Vitamin B6 (Pyridoxol)

4,2 mg

300

Vitamin B1 (Thiamin)

3,3 mg

300

.c

Vitamin B2 (Riboflavin)

Kapsle GLUCO STABIL podporují

*

Mangan

2 mg

100

Kyselina listová (B9)

600 µg

300

Biotin (B7)

150 µg

300

80 µg

200

Vitamin D3

20 µg

400

Vitamin B12 (Kobalamin)

7,5 µg

300

ot

3 mg

Chrom

yZ

normální látkovou výměnu glycidů

Astaxantin

iv

Obsah: 60 kapslí
30 denních dávek

Pe

kn

Glycidy přiváděné výživou (např. škrobová moučka)
se dostávají po štěpení jako molekuly cukru
z krevního řečiště přes pojivovou tkán do buněk organismu. Toto buněčné zásobování „palivem“ cukr
je mimo jiné řízeno hormonem inzulinem. I stopový
prvek chrom přispívá k normální látkové výměně
výživných látek, mangan pak k normální tvorbě
pojivové tkáně a zinek k normální výměně glycidů.
zachování normální hladiny krevního cukru
Buněčná přeměna cukru na energii probíhá v prvé
řadě v buněčných „tepelných elektrárnách“
(mitochondriích). Při tomto procesu napomáhá především mangan a vitaminy B1, B2, B3, B5, B6,
biotin a B12 i vitamin C zásadní měrou normální
buněčné přeměně živin a tvorbě energie. Stopový
prvek chrom přispívá také k zachování normální
hladiny krevního cukru a látky obsažené ve skořicové kůře k využití cukru v buňkách.

*

2 000 mg

z

Vitamin C

Obj. číslo: 110806

% DDD

Neobsahuje laktózu, rostlinné pouzdro kapslí
% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé
* doporučená denní dávka není stanovena

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti
od 12 let: Užíváme r áno a večer po 1 kapsli
a dostatečně zapíjíme.

normální látkovou výměnu mastných kyselin
a cholesterolu
Využití tuků z potravy v buňkách závisí mimo jiné
také na přítomnosti některých stopových prvků
v buňkách organismu. Například stopový prvek
zinek přispívá k normální látkové výměně tuků,
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