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Bio-chrom 60 cpr PHARMA NORD

Drojdie cu crom
aprobată de UE:
controlul glicemiei

Conţine ChromoPrecise®, o drojdie cu crom
Biodisponibilitate de până la 10 ori mai ridicată decât alte surse de crom
Ajută la menţinerea concentraţiei normale a glucozei în sânge
Contribuie la metabolismul normal al macronutrienţilor
Fabricat în Danemarca sub control farmaceutic
Are efecte susţinute de teste ştiinţifice

O tabletă conţine:                 % din VNR*
Crom           100 µg     250%

* VNR = Valoarea nutrițională de referință
Informaţii despre produs

Mod de administrare:
1 tabletă pe zi, sau după recomandarea medicului,  cu un pahar cu
apă, de preferinţă în timpul mesei.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi
un mod de viaţă sănătos.

Pentru a obţine un efect maxim, acest produs ar trebui asociat cu Bio-
FiberTM.

Indicat şi vegetarienilor.

Atenţionări suplimentare
A se administra cu prudenţă copiilor.

Femeile însărcinate sau care alăptează, persoanele care iau
medicamente, precum şi persoanele cu tulburări ale metabolismului
glucozei trebuie să ceară avizul medicului înainte de a lua acest
supliment.
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30 tablete filmate = 20,88 g

Ingrediente
Mineral: Drojdie îmbogăţită cu Crom (ChromoPrecise®)
Agent de stabilizare: Maltodextrină
Agent de îngroşare: Celuloză microcristalină
Agent antiaglomerant: Talc
Agent de glazurare: Hidroxipropilmetilceluloză
Agent antiaglomerant: Dioxid de siliciu
Stabilizator: Săruri de magneziu ale  acizilor graşi

Condiţii de păstrare:
La temperatura camerei.
A se consuma de preferinţă înainte de sfârşitul perioadei înscrise pe
cutie.
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.

Prefixul Bio nu se referă la provenienţa din sistemul de agricultură
ecologică, ci la biodisponibilitatea produsului.

Notificare: SNPMAPS, nr. AA7686/2014.
Ce este Bio-Chrom?

Fiecare tabletă de Bio-Chrom conţine 100 de micrograme de crom
elementar. Cromul folosit la prepararea tabletei de Bio-Chrom este
legat organic, ceea ce înseamnă că este legat de o drojdie şi de amino-
acizi naturali (drojdia cu crom). Astfel, produsul are o
biodisponibilitate foarte ridicată în organism, și o absorbţie de până la
10 ori mai mare decât a altor tipuri de crom aprobate pentru a fi
utilizate în suplimentele alimentare. Bio-Chrom conţine o sursă
organică patentată de crom, numită ChromoPrecise®, aceasta fiind o
drojdie cu crom realizată special pentru a oferi produsului o
biodisponibilitate optimă. Această sursă de crom este fabricată
respectând cele mai riguroase reguli de control (standardul GMP care
este folosit, de obicei, pentru fabricarea medicamentelor), pentru a se
asigura şi documenta calitatea excelentă a produsului şi siguranţa
acestuia.
Bio-Chrom și drojdia ChromoPrecise

ChromoPrecise nu conține celule de drojdie vii, doar o pudră bogată în
proteine care conține crom și care este obținută din celule de drojdie.
Chromo Precise nu este recomandată persoanelor care sunt alergice la
drojdie


