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Cromolider de Naturlider, ajuda de manera natural a mantenir els nivells de sucre o glucosa a la sang en
condicions normals. Això es produeix pel fet que el crom és regulador del metabolisme del sucre.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Cromolider de Naturlider?

Cromolider de Naturlider, conté un oligoelement essencial, el picolinat de crom, que ajuda a mantenir
els nivells normals de glucosa o sucre a la sang. El crom en la seva forma de picolinat té més
biodisponibilitat.

Cromolider de Naturlider pot ser necessari per a persones que tenen una necessitat extra de crom perquè
a la seva dieta no poden aconseguir la quantitat suficient.

Quins són els ingredients de Cromolider de Naturlider?

Els ingredients de Cromolider de Naturliderson:

Agent de càrrega (cel·lulosa microcristal·lina).
Agent de recobriment (hidroxipropilmetilcel·lulosa).
Antiaglomerant (estearat de magnesi).
Picolinat de crom (11,5% de crom) 1,61 mg.

Quines són les propietats de Cromolider de Naturlider?
Cromolider conté en la seva composició Picolinato de crom, que és una de les formes de crom amb més
biodisponibilitat.
El crom és un oligoelement essencial que ajuda l'organisme a funcionar amb normalitat ja que:
- Contribueix al metabolisme normal dels macronutrients.
- Contribueix a mantenir nivells normals de glucosa a la sang.
Aquest complement de crom de Naturlider pot ser necessari per a persones que no poden aconseguir
suficient crom a la seva dieta regular o que tenen una necessitat extra de crom servint d'ajuda a:
� El manteniment de nivells normals de glucosa.
- Dietes de control de pes disminuint la necessitat de prendre glucosa.
Com es pren Cromolider de Naturlider?
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Heu de prendre Cromolider de Naturlider via oral:  Prengui una càpsula al  dia,  amb un got d'aigua,
preferentment amb menjar.

Conté al·lèrgens Cromolider de Naturlider?

Cromolider  de  Naturlider  pot  contenir  traces  de  gluten,  llet,  ou,  soja,  api,  sulfits,  peixos,  mol·luscs  i
crustacis
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