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SINGULARIS SUPERIOR CHOLESTERON 60 kapsułek
 

Cena: 43,78 PLN

Opis słownikowy

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 
 

SINGULARIS SUPERIOR CHOLESTERON 60 kapsułek 

 

Suplement diety CHOLESTERON SUPERIOR pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi. Czerwone drożdże z
ryżu prowadzą do znacznego zmniejszenia stężenia LDL i cholesterolu całkowitego lub utrzymania jego prawidłowych wartości.
Przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

CHOLESTERON SUPERIOR wspomaga:• prewencję chorób sercowo-naczyniowych,• zaburzenia pracy serca,• utrzymanie właściwego
poziomu cholesterolu we krwiwspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu homocysteiny.

 

CHOLESTERON zawiera substancje aktywne:• Monakolina K- substancja czynna uzyskiwana z fermentowanego czerwonego ryżu,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi.• Witamina B6- chlorowodorek pirydoksyny– wspomaga utrzymanie
prawidłowego metabolizmu homocysteiny,– wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego,• Witamina B1- tiamina– tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
serca,– pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,• Witamina B12 – kobalamina– wpływa pozytywnie na zdrowie
psychiczne,– niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego i pokarmowego,• Kwas foliowy– pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu homocysteiny,– bierze udział w syntezie kwasów nukleinowych, z których powstaje DNA,– reguluje wzrost i
funkcjonowanie wszystkich komórek,– kwas foliowy z witaminą B12 ma działanie krwiotwórcze.  
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Zalecane spożycie

Zaleca się stosowanie 1 kapsułka dziennie, podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu.Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia
należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:ekstrakt z czerwonych drożdży z ryżu zawierający 4% monakoliny K (10 mg monakoliny K),
witamina B₁₂ - 2,5µg - 100% RWS*, witamina B₆ - 1,4 mg - 100% RWS*, witamina B₁ - 1,1 mg - 100% RWS*, kwas foliowy - 200 µg - 100%
RWS*. *% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

 

Składniki

ekstrakt z czerwonych drożdży z ryżu zawierający 4% monakoliny K (10 mg monakoliny K), żelatyna, substancja przeciwzbrylająca –
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B12 (cyjanokobalamina 0,1%), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina
B1 (chlorowodorek tiaminy), kwas foliowy, dwutlenek tytanu (barwnik), żółty tlenek żelaza (barwnik), czerwony tlenek żelaza (barwnik),
azorubina (barwnik). Produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych.
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