
Mantra
Cinamonui 

Specialiai sukurtas maistinių medžiagų derinys su vitaminais, kurio 
sudėtyje

 > Cinamonas (Ceilono cinamono milteliai)
 > Alfa-lipo rūgštis
 > Chromas

Kontroliuokite cukraus 
kiekį kraujyje?

iš gamtos

iš gamtos



Cukraus kontrolei kraujyje

Palaikykite tinkamą cukraus kiekį kraujyje su unikaliu maistinių 
medžiagų / augalų deriniu, kurio sudėtyje:
> Cinamono milteliai (iš Ceilono) 1.000 mg*
> Alfa-lipo rūgštis  90 mg*
> Chromas 100 µgµg*
> Vitaminas BVitaminas B66 6 mg*6 mg*
> Folio rūgštis Folio rūgštis 600 600 µgµg*
> Vitaminas D3 25  µgµg*
> Vitaminas B12 10µgµg*
    (* paros dozė)

Diabetas yra medžiagų apykaitos sutrikimas, turintis įtakos daugelio žmonių 
sveikatai ir tampa vis plačiau paplitęs. Gimtojoje kalboje diabetas žinomas 
kaip „cukraus liga“, dėl kurios didėja jo kiekis kraujyje. 
Sveikas gyvenimo būdas, subalansuota mityba ir pakankamas fi zinis 
aktyvumas gali užkirsti kelią II tipo cukriniam diabetui. Optimalus maistingųjų 
medžiagų vartojimas gali turėti teigiamą poveikį cukraus kiekiui kraujyje. 
Taip pat svarbu subalansuoti homocisteino kiekį.
> Cinamono milteliai (iš Ceilono) pastaraisiais metais ypač paklausūs. 

Moksliniai tyrimai įrodė, kad cinamono milteliai turi savybių, galinčių re-
guliuoti cukraus kiekį kraujyje.

> alfa-lipo rūgštis kartu su vitaminais B6, B12 ir folio rūgštimi bei 
vitaminu D reguliuoja gliukozės kiekį ir imuninės sistemos veiklą, turi   

antioksidantinių savybių. Be to, vitaminai B6, B12 ir folio rūgštis gali   
teigiamai paveikti homocisteino kiekį.
> Chromas prisideda prie normalaus cukraus kiekio kraujyje palaikymo.
> Vitaminas B6 ir vitaminas B12 palaiko metabolizmą, o vitaminas D3 

svarbus ląstelių dalijimosi procese.

Kodėl turėtumėte vartoti Mantra cinamonui papildus?
> Tai stiprus poveikis dėl unikalaus cinamono ( iš Ceilono) ir alfa-lipo rūgšties, 

chromo ir vitaminų derinio
> padeda išlaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje
> prisideda prie normalaus homocisteino metabolizmo
> palaiko normalią medžiagų apykaitą
> prisideda prie normalios imuninės sistemos funkcijos

Mantra cinamonui
Pakuotės dydžiai:
Kapsulės ................................................................  90 vienetų

Rekomenduojama vartoti:
po 1 kapsulę tris kartus per parą su 
maistu

Ar turite papildomų klausimų? 
T ada prašome susisiekti su mumis.
Mums bus malonu jums padėti!

Daugiau informacijos apie 
MantraPharm maisto papildus ir jų 
užsakymą galite rasti čia:
www.mantrapharm.lt

Mūsų kontaktai:
info@mantrapharm.lt
Tel. +370 625 64404


