
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Chole-Pro x 30 kaps (Walmark)
 

Cena: 48,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej rybi, substancja przeciwzbrylająca: celuloza; żelatyna, monakolina K, stabilizatory: hydroksypropylometyloceluloza.

2 kapsułki zawierają:

Olej rybi zawiera: nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (18% EPA, 12% DHA) - 714,0 mg*
Monakolina K - 10,0 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
21,2 g

Charakterystyka
Zawiera kombinację monakoliny K z czerwonego ryżu drożdżowego w postaci mikrogranulek osadzonych w kapsułce z olejem rybim.

Monakolina K pochodząca z czerwonego ryżu drożdżowego przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu
we krwi.
Olej rybny zawiera duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 – kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas
dokozaheksaenowy (DHA). Kwasy EPA i DHA pomagają utrzymać zdrowe serce i przyczyniają się do jego prawidłowej
czynności.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie nadaje się dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie
stosować w przypadku przyjmowania środków przeciw hiperlipidemii z celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi lub u pacjentów z
chorobami nerek, wątroby lub mięśni.
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Stosowanie
Dorośli 2 kapsułki dziennie. Stosować w trakcie lub po posiłku, popić.
Korzystne działanie uzyskuje się przy dziennym spożyciu 250 mg nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA oraz 10 mg
monakoliny K - wyciągu z czerwonego ryżu poddanego fermentacji. W celu uzyskania optymalnych efektów suplement należy zażywać
codziennie.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Walmark a.s.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy
Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

Ważne informacje
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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