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 Vitamín C, E – antioxidanty, které přispívají  
k ochraně buněk před oxidativním stresem

 Komplexní sortiment vitamínů skupiny B

 Zinek – pro správné fungování imunitního systému

 Chrom – nezbytný pro udržení normální hladiny glukózy v krvi

 Vitamíny pro diabetiky = Glucose Vital
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Wörwag Pharma: německá kvalita a odborné
znalosti v oblasti Biofaktorů a generik

Pomáháme již 50 let



Wörwag Pharma: německá kvalita a odborné
znalosti v oblasti Biofaktorů a generik

Více informací na www.mujdiabetes.cz

Běžná hodnota glukózy v krvi (glykémie) je do 5,6 mmol/l a po jídle méně než 7,8 mmol/l.  
Při hodnotě více než 10 mmol/l se glukóza začíná vylučovat močí.

O cukrovce hovoříme tehdy, je-li hodnota cukru v krvi nalačno více než 7,0 mmol/l  
a 2 hodiny po jídle nebo při náhodném stanovení více než 11,0 mmol/l. 

Cukrovka je onemocnění, při kterém je zvýšený oxidační stres. Je to nerovnováha mezi 
tvorbou reaktivních molekul, které poškozují organismus a jejich odstraňováním.

K látkám, které ochraňují organismus před oxidačním stresem,  
patří hlavně antioxidanty, ale i jiné látky.

Co získáte užíváním přípravku
Glucose Vital?

Dávkování:
1 tabletu denně zapít sklenicí vody,
nejlépe po jídle.

Balení:
30 a 90 tbl.

Doporučená cena:
111,- Kč a 252,90 Kč.

Vitamin A (retinol)
kromě toho, že je důležitý pro dobrý zrak, napomáhá
i správnému fungování imunitního systému.
Vitamin B1 (thiamin)
je užitečný pro správné fungování nervového systému i srdce.
Vitamin B2 (riboflavin)
pomáhá zmírňovat pocit únavy a vyčerpání, přispívá k udržení
dobrého zraku a k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Vitamin B3 (niacin)
stejně jako B2 pomáhá zmírňovat pocit únavy a vyčerpání,
ale přispívá také ke správnému fungování nervového systému.
Vitamin B5 (kyselina pantotenová)
přispívá k správnému metabolismu pro tvorbu energie.
Vitamin B6 (pyridoxin)
je důležitý pro normální fungování imunitního systému
i tvorbu červených krvinek.
Vitamin B9 (kyselina listová)
pomáhá zmírňovat pocit vyčerpání, únavy a zároveň přispívá
ke správnému fungování imunitního systému.
Vitamin B12 (kyanokobalamin)
je potřebný pro zachování zdravého nervového systému,
jakož i pro normální funkci imunitního systému.
Vitamin C
je ochranný antioxidant, který pozitivně ovlivňuje imunitní, ale
i nervový systém a přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Vitamin E (tokoferol)
je ochranný antioxidant, který přispívá k ochraně buněk
před oxidačním stresem.
Vitamin H (biotin)
přispívá ke správnému fungování nervového systému, k zachování
zdravých sliznic a k udržení zdravé pokožky.
Zinek
přispívá k správné látkové přeměně sacharidů, je nezbytný
pro správnou funkci imunitního systému, ochranu buněk
a také na udržení dobrého zraku.
Chrom
je potřebný pro správné udržení normální hladiny glukózy v krvi.




