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Sterolea tabl. 30 tabl.
 

Cena: 22,82 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ASA SP.Z O.O. GŁUBCZYCE

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Sterolea - suplement diety zawierający w swoim składzie sterole roślinne, które wspomagają obniżyć poziom cholesterolu. Preparat
przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
sterole roślinne, celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, hydroksypropylometyloceluloza (substancje dodatkowe, substancje
wypełniające), stearynian magnezu (substancja dodatkowa, substancja przeciwzbrylająca), polidekstroza (substancja dodatkowa,
nośnik), dwutlenek tytanu (substancja dodatkowa, barwnik), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa
usieciowana (substancja dodatkowa, nośnik), dwutlenek krzemu – krzemiany (substancja dodatkowa, substancja przeciwzbrylająca),
witamina E - (jako octan DL-alfa-tokoferylu), polikozanol, talk (substancja dodatkowa, nośnik), średniołańcuchowe trójglicerydy,
maltodekstryna (substancje pomocnicze), witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny), kwas foliowy (jako kwas
pteroilomonoglutaminowy), witamina B12 (jako cyjanokobalamina).

Właściwości składników
Sterole roślinne przyczyniają się do zahamowania wchłaniania cholesterolu w jelicie.

Witamina B6, witamina B12 oraz kwas foliowy wpływają na prawidłowy poziom homocysteiny we krwi.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 2 tabletki dziennie.

Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie głównych posiłków.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie zaleca się przyjmowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersiom oraz dzieciom, zwłaszcza dzieciom poniżej piątego roku
życia. Pacjenci zażywający leki na obniżenie poziomu cholesterolu powinny spożywać produkt wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Produkt nie jest przeznaczony dla ludzi, którzy nie muszą kontrolować swojego poziomu cholesterolu we krwi.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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