
SPIS TREśCI 18 PRODUKTY  
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Modulatory glukozy 
Zaawansowany wieloskładnikowy suplement ziołowy
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 USA, Producent: SOLGAR VITAM
IN AND HERB, LEONIA, N.J.

Dystrybutor w
 Polsce: SOLGAR POLSKA Sp. z o.o.,  ul. Skoroszew

ska 12, 02-495 W
arszaw

a
internet:

w
w

w.solgar.com
.pl

Tabletki Modulatory lukozy firmy Solgar® nie zawierają drożdży, 
pszenicy, soi, glutenu ani produktów mlecznych i są produkowane 
bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub 
barwiących.
Modulatory Glukozy

0 tabletek     Suplement diety
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i nie nasło- 
necznionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, w temperaturze 
pokojowej (15°-30° C).
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Certyfikat koszerności Solgar KOF-K #K-1250
PROSIMY NIE ZAŻYWAĆ JEŻELI ZEWNĘTRZNA FOLIA ZOSTAŁA 
USUNIĘTA LUB USZKODZONA W INNY SPOSÓB, UMOŻLIWIAJĄCY 
OTWARCIE PRODUKTU PRZED ZAKUPEM.

TM

Sposób użycia: osoby dorosłe dwie (2) tabletki dziennie, najlepiej zażywać 
w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy 
przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie może 
być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Skład:
Dwie (2) tabletki zawierają: DZS
Magnez (tlenek) .................................................................. 200 mg 53
Inulina w proszku ................................................................ 300 mg
Standaryzowany sproszkowany ekstrakt 
  z owoców Momordica charantia........................................ 100 mg
  (0,5 mg 0,5  charantyny, 7 mg 7  gorzkich składników)
Kwas alfa-liponowy............................................................... 30 mg
Kozieradka nasiona sproszkowany ekstrakt ( :1) ................... 30 mg
Zielona herbata liście sproszkowany ekstrakt ......................... 30 mg
  (15 mg 50  polifenoli)
Cynk (cytrynian) ..................................................................... 5 mg 50
Niacyna ( witamina B3, amid kwasu nikotynowego)............... 10 mg 2
Witamina B  (chlorowodorek pirydoksyny).............................. 5 mg 357
Chrom (pikolinian) ...............................................................200 g 500
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna
Substancje przeciwzbrylające: roślinny kwas stearynowy, 
  dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu

uma celulozowa
Substancja poślizgowa: hydroksypropylometyloceluloza
Przeciwutleniacz: sproszkowana baza PhytO2X

TM (mieszanina 
  beta karotenu naturalnego pochodzenia i kwasu askorbinowego)

licerol roślinny

    realizacji dziennego zalecanego spożycia
 PhytO2X

TM jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
Solgar Holdings Inc.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, 
powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenie dla diabetyków: Należy stosować wyłącznie pod nadzorem 
lekarza. Niniejszego produktu nie powinny przyjmować osoby cierpiące 
na hipoglikemię.

Solgar® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Solgar Holdings Inc.
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