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Profichol Forte tabl.powl. 0,01 g 28 tabl.
 

Cena: 27,27 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 28 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

PROFICHOL FORTE zawiera specjalną kompozycję ekstraktu z czerwonego ryżu (standaryzowanego na zawartość monakoliny K-
fitostatyny) oraz witaminy B6, B12 i kw. foliowego do stosowania w celu utrzymania pożądanego poziomu „złego” cholesterolu.

Monakolina K to naturalna statyna pozyskiwana z fermentowanego czerwonego ryżu, 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 z fermentowanego czerwonego ryżu.

Witaminy B6, B12 i kwas foliowy dodatkowo wpływają na prawidłowy metabolizm homocysteiny w organizmie. Homocysteina
nazywana jest cholesterolem XXI wieku- powstaje podczas trawienia produktów zawierających białko zwierzęce.

Prawidłowy poziom cholesterolu we krwi jak również prawidłowy metabolizm homocysteiny to czynniki wpływające na prawidłową
pracę serca i układu krwionośnego.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na którykolwiek składnik,
ciąża i okres karmienia piersią,
osoby poniżej 20 r.ż.
osoby z chorobami wątroby powinny skonsultować się z lekarzem,
nie łączyć PROFICHOL FORTE z sokiem z grejpfrutów,
nie stosować z innymi statynami

Dawkowanie:
1 tabletka dziennie. Popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; sfermentowany czerwony ryż; glikolan skrobiowo-sodowy; substancje
przeciwzbrylające: stearynian magnezu i ditlenek krzemu; witamina B6; foliany (kwas foliowy); witamina B12; składniki otoczki:
substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, polidekstroza, olej
kokosowy frakcjonowany, barwniki: E171, E172, E 129 i E110.

Informacje dodatkowe:
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności.
Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
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