XENICO PHARMA Sp. z o.o.
Ul. A. Gdacjusza 24 A, Wrocław
575 923 445

MONOLIPID K na cholesterol - Monakolina K 10 mg - 30
kapsułek roślinnych Vcaps®
Cena: 24,90 PLN

Opis produktu
Opis
Monolipid K zawiera w swoim składzie unikalną kombinacje ekstraktu z czerwonych drożdży ryżu (standaryzowanego na zawartość
Monakoliny K - fitostatyny) oraz witaminy B6, B12 i kwasu foliowego. Monakolina K to naturalna statyna, która pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził korzystne działanie w
przypadku spożywania 10 mg Monakoliny K z produktów sfermentowanego czerwonego ryżu. Witaminy B6, B12 i kwas foliowy
wpływają na prawidłowy metabolizm homocysteiny w organizmie. Homocysteina uważana jest za niezależny czynnik rozwoju m.in.:
zmian miażdżycowych, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu i zmian zakrzepowych.
Dodatkowo Monolipid K został wzbogacony o naturalny Koenzym Q10 pozyskiwany w procesie fermentacji oraz chrom.
Składniki: ekstrakt z czerwonego ryżu (fermentacja drożdżowa) standaryzowany na 4% Monakoliny K, hydroksypropylometyloceluloza
(HPMC) - kapsułka roślinna Vcaps®, koenzym Q10, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina
B12 (cyjanokobalamina), barwnik – dwutlenek tytanu, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), chrom (pikolinian chromu), kwas
foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).
Stosowanie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie, popijając wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Dodatkowe informacje
Ostrzeżenia: Nie można stosować preparatu w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie
preparatu jest przeciwskazane w ciąży i w okresie karmienia piersią. Przed rozpoczęciem stosowania produktu zawierającego
monakolinę K należy skonsultować się z lekarzem i określić poziom cholesterolu we krwi. Należy skonsultować się z lekarzem w
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przypadku stosowania długotrwale jakichkolwiek leków. Nie stosować jednocześnie z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu i innymi
lekami hipolipemizującymi.
Nie można stosować preparatu jeżeli występuje: czynna choroba wątroby lub utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferaz
(enzymów wątrobowych) we krwi, ciężka niewydolność nerek, miopatia (choroby mięśni), utrudniony odpływ żółci (cholestaza). W czasie
stosowania produktu nie należy spożywać soku grejpfrutowego. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy stosować
suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Preparat nie
może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić od światła.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Galeria
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