
MINERAŁYSPIS TREśCI 21 PRODUKTY  
(dawkowanie/czas kuracji)

Warunki przechowywania: Przechowy-
wać w suchym i nie nasłonecznionym miejscu, 
z dala od źródeł ciepła i wilgoci, w temperaturze 
pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać 
w  sposób niedostępny dla małych 
dzieci.

Prosimy nie zażywać jeżeli zewnętrzna folia zo-
stała usunięta lub uszkodzona w  inny sposób, 
umożliwiający otwarcie produku przed zakupem.
Solgar® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Solgar.
Wyprodukowano z największą  
starannością w USA. Producent:  
SOLGAR Inc., Leonia, N.J.
Dystrybutor w Polsce:  
SOLGAR POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Skoroszewska 12, 02-495 Warszawa
www.solgar.pl

SXPLB70866 02B

90 KAPSUŁEK

SUPLEMENT DIETY

CHROM
PIKOLINIAN

200 µg
ELEMENTARNEGO CHROMU

ODPOWIEDNI DLA WEGAN

NIE ZAWIERA CUKRU, SOLI I SKROBI

Najlepiej spożyć przed końcem: podano na szyjce 
butelki w postaci: miesiąc  rok  (MM RR)
Nr partii: (znajduje się na szyjce butelki)

Sposób użycia: osoby dorosłe jedna (1) do 
trzech (3) kapsułek dziennie, najlepiej zażywać 
w trakcie posiłku lub stosować według wskazań le-
karza. Nie należy przekraczać zalecanej do spo-
życia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zaży-
wające leki lub chore, powinny przed zażyciem 
preparatu skonsultować się z lekarzem.
Certyfikat koszerności Solgar KOF-K #K-1250
Osoby chore na cukrzycę lub hipoglikemię powinny 
przyjmować preparat wyłącznie pod nadzorem leka-
rza.
* % realizacji dziennego zalecanego spożycia

 Chroma ® i logo Chroma  są zarejestrowanymi znakami     
    towarowymi firmy Nutrition 21, Inc.

Preparat rmy Solgar® Chrom pikolinian 
nie zawiera: drożdży, pszenicy, soi, glutenu, 
produktów mlecznych, sztucznych substancji zapa-
chowych, konserwujących lub barwiących.

Skład
Jedna (1) kapsułka zawiera:  %DZS*
Chrom .............................................. 200 g 500
  (jako Chroma ®, pikolinian chromu  

trójwartościowy )
Dwie (2) kapsułki roślinne zawierają:
Chrom .............................................. 400 g 1000
  (jako Chroma ®, pikolinian chromu  

trójwartościowy )
rzy (3) kapsułki roślinne zawierają: 

Chrom .............................................. 600 g 1500
  (jako Chroma ®, pikolinian chromu  

trójwartościowy )
Substancja wypełniająca: celuloza 
mikrokrystaliczna

Otoczka kapsułki: hydroksypropylometylo celuloza
Substancja przeciwzbrylająca: roślinny stearynian 
magnezu
uma celulozowa

 Chrom
Pikolinian zawiera 200 µg elementarnego chromu

MINERAŁY


