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ArmoLIPID x 20 tabl
 

Cena: 24,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wapnia wodorofosforan, stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, ryż (Oryza sativa) fermentowany przez drożdże Monascus purpureus
(Red yeast rice) – zawartość monakoliny 1,5% (25%)*, mikrolagi (Haematococcus pluvialis) wyciąg suchy – zawartość astaksantyny
2,5% (2,5%)*, poliksanole (1,4%)*, magnezu stearynian, mono- i di- glicerydy kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu (substancje
przeciwzbrylające), koenzym Q10 (0,25%)*, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy) (0,025%)*.

Zawartość w 1 tabletce:
Polikosanol 10 mg*
Oryza sativa fermentowany przez Monascus purpureus 200 mg*
Monakolina 3 mg*
Koenzym Q10 2 mg*
Mikroalgi suchy wyciąg 20 mg*
Zawartość astaksantyny 0,5 g*
Kwas foliowy 200 µg (100% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 16 g
Zawartość w opakowaniu: 20 tabletek

Charakterystyka
Składniki preparatu ArmoLIPID pomagają ustabilizować poziom cholesterolu i przeciwdziałają stresowi oksydacyjnemu.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące
piersią. Nie stosować razem z lekami obniżającymi poziom cholesterolu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie, najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub tuż po jedzeniu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano we Włoszech dla:
MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa

Ważne informacje

Produkt bezglutenowy

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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