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Profichol forte x 28 tabl powlekanych
 

Cena: 31,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 28 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; sfermentowany czerwony ryż; glikolan skrobiowo-sodowy; substancje
przeciwzbrylające: stearynian magnezu i ditlenek krzemu; witamina B6; foliany (kwas foliowy); witamina B12; składniki otoczki:
substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, polidekstroza, olej
kokosowy frakcjonowany, barwniki: E171, E172, E 129 i E110.

1 tabletka zawiera:

10 mg monakoliny K
witamina B6 1,4 mg*
kwas foliowy 200 µg*
witamina B12 2,5 µg*

* 100% referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość: 28 tabletek powlekanych.
Masa netto: 21 g.

Charakterystyka
PROFICHOL FORTE zawiera specjalną kompozycję ekstraktu z czerwonego ryżu (standaryzowanego na zawartość monakoliny K-
fitostatyny) oraz witaminy B6, B12 i kw. foliowego do stosowania w celu utrzymania pożądanego poziomu „złego” cholesterolu.
Do stosowania:

w profilaktyce chorób związanych z ryzykiem podwyższonego poziomu cholesterolu lub homocysteiny,
w pierwotnej profilaktyce hipercholesterolemii
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dla osób dorosłych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, ciąża i okres karmienia piersią, osoby poniżej 20 roku życia, osoby z chorobami
wątroby powinny skonsultować się z lekarzem, nie łączyć PROFICHOL FORTE z sokiem z grejpfrutów, nie stosować z innymi statynami.

Stosowanie
1 tabletka dziennie. Popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
Ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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