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Anticholesteran x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 27,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent KROTEX-POLAND

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt ze sfermentowanego czerwonego ryżu standaryzowany na 4% monakoliny K - 250 mg zawierający monokolinę K w ilości 10
mg, substancja wypełniająca: sorbitol, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych ,substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: glikol polietylenowy PEG 6000, tlenki i wodorotlenki żelaza - tlenek żelaza
czerwony, tlenek żelaza żółty (E172), barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza HPMC .

Wartość odżywcza w 1 tabletce:
Wartość energetyczna kcal 5,00
Wartość energetyczna kJ 21,00
Węglowodany 1,12 g
Białko 0,06 g
Tłuszcze 0,02 g

Masa netto
Masa netto: 24,17 g
Zawartość w opakowaniu: 30 tabletek.

Charakterystyka
Suplement diety AntiCholesteran polecany jest:

w celu utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi,
w profilaktyce podwyższonego poziomu cholesterolu
wspomagająco w obniżeniu poziomu złego cholesterolu (LDL)

Monakolina K, która pochodzi ze sfermentowanego czerwonego ryżu, przyczynia się do utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu
oraz obniżenia frakcji cholesterolu LDL w surowicy krwi.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu u kobiet w
ciąży oraz karmiących piersią.

Stosowanie
1 tabletka zawierająca 10,0 mg monakoliny K dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
KROTEX PHARM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dostępna 56
01-490 Warszawa

Ważne informacje
Przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem oraz określić poziom cholesterolu we krwi.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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