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Detox+cholester x 60 tabl
 

Cena: 43,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent GARDENPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: Celuloza mikrokrystaliczna, czerwony ryż fermentowany na drożdżach (3% monakolina K), beta-fitosterol 99%,
L-karnityna, chlorella, wyciąg z pokrzywy 10:1, powidon (E1201), kroskarmeloza sodowa (E466), emulgator: hydroksypropyloceluloza,
substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, substancja przeciwzbrylająca: krzemionka koloidalna, witamina B6, witamina B1,
kwas foliowy, pikolinian chromu, witamina B12
2 tabletki zawierają

Czerwony ryż fermentowany na drożdżach 334 mg*
Beta-fitosterole 99% 165 mg*
L-karnityna 100 mg*
Chlorella 100 mg*
Wyciąg z pokrzywy 10:1 100 mg*
Witamina B6 1,40 mg (100 % RWS)
Witamina B1 1,10 mg (100 % RWS)
Kwas foliowy 0,20 mg (100 % RWS)
Chrom 0,090 mg (225 % RWS)
Witamina B12 0,0025 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
opakowanie zawiera 60 tabletek (zawartość netto opakowania: 45 g)

Charakterystyka
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Chlorella zawarta w produkcie wspiera funkcjonowanie wątroby, organu bardzo istotnego przy oczyszczaniu organizmu.
Pokrzywa zwyczajna zawarta w preparacie wspomaga oczyszczanie organizmu. Chrom pomaga w otrzymaniu prawidłowego
poziomu glukozy we krwi. Witaminy z grupy B (B6, B12, B1) wspomagają prawidłowy metabolizm energetyczny, natomiast
foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Monakolina K z fermentowanego czerwonego ryżu oraz sterole roślinne pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu
cholesterolu we krwi. Korzystne działanie występuje przy spożyciu dziennie 10 mg monakoliny K z produktów z
fermentowanego czerwonego ryżu i co najmniej 0,8 g steroli roślinnych.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się przyjmowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią oraz dzieciom. Nie stosować u osób uczulonych na
składniki preparatu.

Stosowanie
2 tabletki dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowane przez:
Medicofarma S.A.
01-142 Warszawa
ul. Sokołowska 9, lok. 19
dla
GARDENPHARM Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 8/12
26-600 Radom

Ważne informacje
Jeśli przyjmujesz leki, zwłaszcza na obniżenie cholesterolu, skonsultuj z lekarzem możliwość zażywania tego produktu ze względu na
zawartość w nim steroli roślinnych oraz Monakoliny K. Zbadaj swój poziom cholesterolu. Należy unikać spożycia więcej niż 3g/dzień
dodatku steroli roślinnych. Produkt nie jest przeznaczony dla ludzi, którzy nie muszą kontrolować swojego poziomu 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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