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Lipiforma Plus, prawidłowy cholesterol we krwi, 30 kapsułek
 

Cena: 40,00 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Apotex

Opis produktu
 

LipiForma Plus, 30kaps.
LipiForma Plus - suplement diety wspomagający w utrzymaniu prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi.

Właściwości składników:

Menakolina K to naturalna statyna z fermentowanego czerwonego ryżu pomagająca w zachowanie właściwego stężenia
cholesterolu we krwi.

Witaminy z grupy B (B6 i B12) wspierają zachowanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny oraz przyczyniają się do
utrzymania właściwego metabolizmu energetycznego.

Kwas foliowy wspomaga utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny.

Chrom wspiera zachowanie właściwego poziomu glukozy we krwi oraz uczestniczy w utrzymaniu metabolizmy
makroskładników odżywczych.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub tuż po jedzeniu.

Składniki:

ekstrakt z czerwonych drożdży z ryżu standaryzowany na 4% zawartość monakoliny K, substancja wypełniająca: celuloza, żelatyna
wołowa, ubichinon (koenzym Q10), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B6, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, pikolinian chromu, kwas foliowy, witamina B12, barwniki: dwutlenek tytanu, azorubina, żółcień
chinolinowa.
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Składniki 1 kapsułka/ % RWS*

Ekstrakt z czerwonych drożdży z ryżu - 250 mg, w tym: - Monakolina K - 10 mg**,  --- RWS,

Koenzym Q10 - 30 mg, --- RWS,

Witamina B6 - 1,4 mg, 100% RWS,

Kwas foliowy - 200 µg, 100% RWS,

Chrom - 40 µg, 100% RWS,

Witamina B12 - 2,5 µg, 100% RWS.

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

** korzystne działanie występuje w przypadku spożywana 10 mg menakoliny K z produktów z fermentowanego czerwonego ryżu.

Masa netto: 13,76 g

Uwagi przy stosowaniu suplementów diety:

Nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, u osób z czynną chorobą wątroby lub z utrzymującą się
zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi o niewyjaśnionej etiologii.

Przed rozpoczęsciem stosowania produktu konieczna jest konsultacja lekarska oraz określenie stężenia cholesterolu we krwi.

Z uwagi na zawartość barwników produkt może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Nie stosować jednocześnie z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu i innymi lekami hipolipemizującymi.

W czasie stosowania produktu nie spożywać soku grejpfrutowego.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

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

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

 

Producent: APOTEX
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