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Crom picolinat 200mcg 60 cps
NUTRIFIC

Cromul este un oligomineral esențial care se
regăsește în anumite alimente și de care organismul
uman are nevoie în cantități mici pentru buna
funcționare. Cromul poate juca un rol în
metabolismul carbohidraților, lipidelor și proteinelor
prin potențarea acțiunii insulinei și poate ajuta la
scăderea în greutate.

Cromul se absoarbe foarte greu în intestine, în general oamenii absorb mai puțin de 2,5% din cromul
care le intră în organism. De aceea, cromul picolinat 200mcg Nutrific îți oferă o formă trivalentă a
cromului care este bine tolerată și ușor absorbită de către organism.

Cum acționează suplimentul Crom picolinat 200mcg NUTRIFIC asupra organismului tău?

Previne deficiența de crom din organism
Contribuie la menținerea nivelului normal al glucozei din sânge
Contribuie la menținerea nivelului normal al colesterolului din sânge
Ajută la funcționarea normala a creierului
Contribuie la metabolismul normal al macronutrienților

Ingrediente:
Fiecare capsulă conține: crom picolinat 200mcg, celuloză microcristalină, fosfat de calciu, stearat de
magneziu, capsulă: gelatină.

Recomandări și indicații terapeutice:
Conform studiilor, consumul de Crom picolinat 200mcg NUTRIFIC este indicat în următoarele
situații:

Carență (deficit, lipsă) de crom
Diabet
Cromul este implicat în căile de semnalizare a insulinei care permit corpului să
controleze cantitatea de zahăr pe care o absorbim, ajutând la echilibrarea glucozei în
sânge și furnizând un nivel optim de energie. 1 2

Controlul greutății corporale
Un studiu a arătat că suplimentarea cu picolinat de crom timp de peste două luni a îmbunătățit
compoziția generală a corpului, ceea ce înseamnă creșterea masei musculare și reducerea
procentului de grăsime 3. Totuși, este important de știut că unele studii au arătat că picolinatul
de crom este ineficient pentru pierderea în greutate.
Colesterol
Pe lângă faptul că ajută la îmbunătățirea metabolismului glucozei, administrarea zilnică de
picolinat de crom poate ajuta la reducerea nivelului de trigliceride și la creșterea nivelului de
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colesterol „bun” HDL4, 5

Mod de administrare
Adulti: câte 1 capsulă pe zi, în timpul mesei, cu o cantitate adecvată de apă sau conform
recomandărilor medicului.

Dozaj și durata de administrare
Doza recomandată este de 200mcg picolinat de crom zilnic însă se poate mări până la maximum
1000mcg /zi pentru perioade de cel mult 12 luni. Pentru doze mari consultați medicul.

Reacții adverse
Reacțiile advserse sunt foarte rare și pot include: iritații ale pielii, dureri de cap, amețeală, greață,
schimbări de dispoziție, deficiențe de coordonare

Atenționări
Acest produs este un supliment alimentar. A nu se administra copiilor sub 3 ani. A se păstra la loc
uscat, ferit de lumina și căldura (la temperaturi sub 25° C). A nu se lăsa la îndemana și vederea
copiilor. Produsul nu este recomandat ca înlocuitor al unui regim alimentar variat și echilibrat și al
unui mod de viață sănătos. A nu se depăși doza zilnică recomandată.

Conținut pachet
Flacon PET cu 60 de capsule.
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