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Ceai pentru diabet, glicemie 50 gr
REMEDIU

Ceaiul pentru reducerea glicemiei are proprietăți
terapeutice polivalente, care acționează în sinergie
(substanțele active din plantele ceaiului
interacționează pozitiv și lucrează împreună pentru
un efect potent):
Rădăcina de brusture scade eliberarea de glucoză la
nivel hepatic şi stimulează sinteza de insulină din
celulele pancreatice, având astfel efect antidiabetic;
Frunzele de dud purifică sângele, scad colesterolul
“rău„ și reduc rezistența la insulină;
Tecile de fasole încetinesc asimilarea zaharurilor,
mențin constantă glicemia și stimulează activitatea

pancreasului;
Frunzele de afin sunt puternic antioxidante, stimulează secreţia lentă a insulinei şi intensifică
consumul glucozei din sânge;
Rădăcina de cicoare transformă zaharurile în glicogen, echilibrează secreția de insulină și previne
accesele de hipoglicemie;
Urzica vie ajută la normalizarea glicemiei serice și la prevenirea și ameliorarea complicațiilor
asociate diabetului;
Țintaura protejează pancreasul, contribuie la scăderea hemoglobinei glicate și previne sau
ameliorează diabetul de tip II.

Ingrediente:
Conține un amestec omogen, din următoarele plante: Rădăcină de Brusture (Arctium lappa) – 22%;
frunze de Dud (Morus spp.) – 22%; teci de Fasole (Phaseolus vulgaris) – 20%; frunze de Afin
(Vaccinium myrtillus) – 11%; rădăcină de Cicoare (Cichorium intybus) – 10%; frunze de Urzică
(Urtica dioica) – 10%; părți aeriene de Țintaură (Centaurium umbellatum) – 4%.

Contraindicații: Intoleranță la unul din ingrediente.

Mod de administrare - intern:
Infuzia - se prepară dintr-o lingură cu plantă adaugată la 250 ml de apă clocotită, se menține timp de
15 minute la temperatura camerei, apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol.

Se administrează 3 căni cu infuzie pe zi, cu 30 de minute înainte de masă.

Mod de prezentare: pungă de hârtie conținând 50g produs, introdusă în cutie de carton.

Pancreasul este indispensabil pentru organism. Un stil de viață cât mai sănătos îl poate proteja cel
mai bine. În acest sens, îmbogătește-ți dieta cu leguminoase, în special mazăre, dar și cu condimente
(mai ales scorțișoară) și produse apicole (lăptișor de matcă crud, păstură și polen crud), înlocuiește
zahărul cu stevia rebaudiana sau eritritol, bucură-te mai mult de natură, fă sport și bea regulat
ceaiul pentru reducerea glicemiei Remediu.

Produs avizat de SNPMAPS, notificare nr. 14213/05.10.2020.
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Atenționări: A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor. Produsul este un supliment alimentar și
nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat, echilibrat și un mod de viață sănătos. A nu se
depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura camerei, bine închis, ferit de lumină și umiditate.


