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Lipikolina APTEO kapsułki, 30 kaps.
 

Cena: 22,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki wpływają korzystnie na:

- prawidłowe funkcjonowanie serca (tiamina)

- prawidłową produkcję krwi (foliany)

- utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi (monakolina K); korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10
mg monakoliny K z produktów z fermentowanego czerwonego ryżu

-  prawidłowy metabolizm homocysteiny oraz przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego (witamina B6,
B12)

Składniki:

Wyciąg z fermentowanego czerwonego ryżu (Monascus purpureus) standaryzowany na zawartość 4% monakoliny K; substancja
wypełniająca: celuloza; żelatyna; ubichinon (koenzym Q10); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
cyjanokobalamina (wit. B12); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); monoazotan tiaminy (wit. B1); substancja wypełniająca: dwutlenek
krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu; kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); barwniki: azorubina, żółcień chinolinowa, czerwień
koszenilowa A.

Składnik  2 kapsułki % RWS*

Wyciąg z czerwonych drożdży ryżowych,
w tym
monakolina K

250 mg

10 mg
Koenzym Q10 30 mg
Witamina B12 2,5 µg 100
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Witamina B6 1,4 mg 100
Tiamina (wit. B1) 1,1 mg 100
Kwas foliowy (foliany) 200 µg

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie po posiłku, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania produktu Lipikolina konieczna jest konsultacja lekarska i określenie stężenia cholesterolu we krwi.
Należy również skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania długotrwale jakichkolwiek leków. Nie stosować jednocześnie z
lekami obniżającymi stężenie cholesterolu i innymi lekami hipolipemizującymi.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 18 lat.

Azorubina, żółcień chinolinowa i czerwień koszenilowa A mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Przechowywanie: w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Zawartość: 30 kapsułek twardych, masa netto 13,7 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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