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ARMOLIPID 60 tabletek
 

Cena: 51,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent MYLAN EPD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościArmolipid jest suplementem diety zawierającym czerwony fermentowany ryż, polikosanol, kwas foliowy, koenzym Q10 oraz
astaksantynę. Preparat, który pomaga ustabilizować poziom cholesterolu i przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu. Zintegrowane
działanie składników ArmoLIPID zapewnia naturalną ochronę układu sercowo-naczyniowego.Zalecane spożycieJedna tabletka dziennie.
W przypadku trudności z połknięciem tabletki, można ją podzielić na dwie części, a następnie połknąć popijając szklanką wody. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.WażneNie stosować w ciąży, w okresie karmienia piersią lub w połączeniu z
lekami obniżającymi poziom cholesterolu. Zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania. U stosujących Armolipid
mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe i ból mięśniowy, głównie u osób nietolerujących statyn. W przypadku wystąpienia bólu
mięśniowego należy skonsultować się z lekarzem.SkładnikiCzerwony fermentowany ryż - Czerwony fermentowany ryż powstaje w
procesie fermentacji ryżu (Oryza sativa) z użyciem szczególnego szczepu drożdży Monascus purpureus. Fermentowany czerwony ryż
zawiera monakolinę, naturalną substancję, która ze względu na budowę chemiczną zaliczana jest do grupy statyn.Polikosanol -
Polikosanol jest mieszaniną naturalnych alkoholi tłuszczowych zawartych w woskach roślinnych trzciny cukrowej (Saccharum
officinarum), otrębach ryżowych (Oryza sativa) oraz w wosku pszczelim (Apis mellifera).Kwas foliowy - Kwas foliowy pomaga w
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Armolipid dostarcza w jednej porcji do spożycia 100% Referencyjnej Wartości
Spożycia dla kwasu foliowego.Koenzym Q10 - Koenzym Q10 jest fizjologicznym składnikiem obecnym w organizmie.Astaksantyna -
Astaksantyna jest substancją syntetyzowaną przez mikroalgi Haematococcus pluvialis.Składniki:Stabilizatory: węglan wapnia, celuloza
mikrokrystaliczna, czerwony fermentowany ryż - zaw monakolin 1,75%, bogata w astaksantynę oleożywica z alg, subst.
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tł., mono i diglicerydy kw. tłuszczowych, dwutlenek krzemu, polikosanol, koeanzym q10,
kwas pterolimonoglutaminowy (kwas foliowy)ProducentMylan EPD Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa
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