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Monolipid K® Plus - 30 kapsułek Vcaps®
 

Cena: 40,75 PLN

Opis produktu
 

Monolipid K® Plus to najwyższej jakości innowacyjny i naturalny preparat zawierający w jednej kapsułce unikalną kombinację ekstraktu
z owoców bergamoty (Citrus Bergamia Risso) standaryzowanego na 40% polifenoli BPF (Bergamot-derived Polyphenolic Fraction),
ekstraktu z czosnku standaryzowany na 1% Allicyn (w tym tiosulfnaty, allina i gammaglutamylocysteiny) oraz naturalnego koenzymu
Q10 w postaci wysoko przyswajalnego ubichinonu oraz aktywny ekstrakt z czerwonych drożdży ryżu standaryzowany na zawartość
Monakoliny K, która pomaga w utrzymaniu prawidłowego cholesterolu.

Produkt uzupełnia codzienną dietę w składniki przebadane naukowo, a dzięki ekstraktowi z czosnku (Allium sativum L.) dba o
utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi, wspomaga mikrokrążenie krwi oraz zdrowie całego układu krążenia.

Skład Monolipid K® Plus został opracowany na podstawie najnowszej wiedzy medycznej przez naukowców z niezależnych jednostek
badawczych.
Produkt nie zawiera cukru, soli, glutenu kazeiny i laktozy. Został wyprodukowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących,
wypełniających, zapachowych oraz bez zbędnych barwników.

W produkcie Monolipid K® Plus została zastosowana innowacyjna kapsułka roślinna V-Caps.

Sk?adniki: sproszkowany ekstrakt z owocu bergamotki (Citrus bergamia Risso)
standaryzowany na 40% polifenoli BPF (ang. Bergamot-derived Polyphenolic
Fraction), ekstrakt z czerwonego ry?u (fermentacja dro?d?owa) standaryzowany
na 4% Monakoliny K, ekstrakt z czosnku (Allium sativum L.) standaryzowany
na zawarto?? 10 000 ppm (ang. parts per million) Allicyny, naturalny Koenzym Q10
(ubichinon), ca?kowicie uwodorniony olej rzepakowy, hydroksypropylometyloceluloza.
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Sk?adniki
od?ywcze

Zawarto??
w 1 kapsu?ce

Ekstrakt
z czerwonych
dro?d?y ry?u
standaryzowa

ny na 4%
Monakoliny K

74,75 mg, w tym
2,99 mg

Monakolina K

Sproszkowan
y ekstrakt

z bergamotki,
w tym

polifenole
40% BPF

400 mg, w tym
160 mg

Naturalny
Koenzym

Q10
(Ubichinon)

30 mg

Ekstrakt
z czosnku

(Allium
sativum L.)

w tym
allicyna

75 mg, w tym
0,75 mg allicyna

Stosowanie

Dorośli: 1 kapsułka dziennie, popijając wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Ostrzeżenia

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.

Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią, dzieci w wieku poniżej 18 lat i osoby
dorosłe w wieku powyżej 70 lat. Nie można stosować preparatu w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik
preparatu. Należy zwrócić się o poradę do lekarza w sprawie spożycia tego produktu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów
zdrowotnych. Przed rozpoczęciem stosowania produktu zawierającego monakolinę K należy skonsultować się z lekarzem i określić
poziom cholesterolu we krwi. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania długotrwale jakichkolwiek leków. Nie należy
spożywać, jeśli zażywasz leki obniżające poziom cholesterolu i inne leki hipolipemizujące. Nie należy spożywać, jeśli już spożywasz inne
produkty zawierające sfermentowany czerwony ryż. 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.
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