
Tekst etykiety na opakowanie jednostkowe (kartonik, etykieta) 

 

GLIKOStop 
Suplement diety 

 

Tabletki powlekane 

Zmniejszenie apetytu na słodkie 

Prawidłowy poziom glukozy we krwi 

Kontrola masy ciała 

Suplement diety GLIKOStop przeznaczony jest dla osób, dbających o zachowanie 

prawidłowego poziomu cukru w organizmie poprzez  zmniejszenie przyswajania cukrów 

i węglowodanów oraz tłumienie apetytu i odczucia smaku słodkiego. Ponadto, suplement 

diety GLIKOStop wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała. 

 

Opis produktu: 

GLIKOStop zawiera w swoim składzie ekstrakty z liści morwy białej i gurmaru, chrom 

organiczny oraz zestaw witamin (witaminy: C, D, E, B6, B12, kwas foliowy) dla uzupełnienia 

codziennej diety.   

Ekstrakt z liści:  

morwy białej – korzystnie wpływa na metabolizm glukozy i węglowodanów. 

gurmaru – wspiera kontrolę apetytu poprzez tłumienie smaku słodkiego. 

Ponadto:  

chrom – przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników 

odżywczych oraz wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. 

 

  

Składniki: substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt (10:1) z liści 

morwy białej (Morus alba), zawierający 1% DNJ, ekstrakt (4:1) z liści gurmaru (Gymnema 

sylvestre), nośnik – poliwinylopolipirolidon, substancja wypełniająca – sól sodowa 

karboksymetylocelulozy, kwas L-askorbinowy (witamina C), otoczka tabletki (substancja 

glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca – talk, 

stabilizator – glicerol), octan-DL-alfa-tokoferylu (witamina E), substancja przeciwzbrylająca 

– sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cholekalcyferol (witamina D), substancja 

przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), kwas 

pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), pikolinian chromu (chrom), cyjanokobalamina 

(witamina B12) 

 

Składniki 
Zawartość w 

1 tabletce 
% RWS* 

Zawartość w 2 

tabletkach 
% RWS* 

Ekstrakt z liści morwy białej 

(Morus alba),  

w tym  

1-deoxynojirimycin 

200,0 mg 

 

 

≥ 2,0 mg 

- 

 

 

- 

400,0 mg 

 

 

≥ 4,0 mg 

- 

 

 

- 

Ekstrakt z liści gurmaru 

(Gymnema sylvestre) 

200,0 mg - 

 

400,0 mg - 

Witamina C 40,0 mg 50% 80,0 mg 100% 



Witamina E 6,0 mg 50% 12,0 mg 100% 

Witamina B6 0,7 mg 50% 1,4 mg 100% 

Kwas foliowy 200,0 µg 100% 400,0 µg 200% 

Chrom 20,0 µg 50% 40,0 µg 100% 

Witamina D 12,5 µg 250% 25,0 µg 500% 

Witamina B12 1,25 µg 50% 2,5 µg 100% 

* % RWS - % realizacji w stosunku do referencyjnej wartości spożycia 

  

Sposób użycia: Zaleca się spożywać 1 tabletkę 2 razy dziennie przed posiłkiem. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  

 

Warunki przechowywania: Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu 

suchym, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej do 25°C, w sposób niedostępny dla 

małych dzieci. 

 

Liczba sztuk: 60 tabletek 

Zawartość netto: 48,9 g 

Nr partii:  

Najlepiej spożyć przed końcem:  

Data minimalnej trwałości podana na boku opakowania. 

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  

Należy prowadzić zdrowy tryb życia, stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą 

organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych. 

Nie stosować u dzieci oraz u kobiet w ciąży i karmiących piersią. 

 

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób stosujących terapię insulinową 

lub doustne leki hipoglikemizujące, gdyż składniki preparatu mogą zwiększać efekt 

hipoglikemiczny równolegle stosowanych leków i może okazać się konieczne obniżenie ich 

dawkowania. Osoby z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, powinny monitorować 

poziom glukozy we krwi podczas stosowania produktu i zasięgnąć konsultacji lekarskiej. 

 

Korzystne działanie produktu występuje przy spożyciu zalecanej dziennej porcji 

2 tabletek dziennie.  

 

Podstawowe składniki produktu pochodzą z UE oraz spoza UE.  

 

Producent: 

BIOFARM® Sp. z o. o., ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, Polska 

 

 

 

 


