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LIPIFORMA PLUS 30 kaps.
 

Cena: 30,27 PLN

Opis produktu
 

LIPIFORMA PLUS 30 kaps.

Lipiforma plus jest preparatem bogatym w składniki pozwalające utrzymać prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi.
Jest to naturalna statyna! Rekomendujemy wybór fitostatyn zanim sięgniemy po statyny syntetyczne.
Im wyższa frakcja cholesterolu związanego z lipoproteinami o małej gęstości (LDL), tym większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Monakolina K to bioaktywny składnik fermentowanego czerwonego ryżu, tzw. fitostatyna, czyli statyna pochodzenia roślinnego. Jej
działanie polega na hamowaniu aktywności enzymu (reduktaza HMG-CoA), odpowiedzialnego za syntezę cholesterolu w wątrobie.
Ekstrakt z czosnku - wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu lipidów we krwi.
Witaminy B6 i B12 - wspomagają prawidłowy metabolizm homocysteiny i energetyczny.
Kwas foliowy - wpływa na metabolizm homocysteiny.
Chrom - wspiera prawidłowy poziom glukozy we krwi i metabolizm makroskładników odżywczych.

Skład:
Ekstrakt z nasion soi (Glycine max (Linn.) Merr.) standaryzowany na zawartość 99% fitosteroli, 43-48% beta-sitosterolu; żelatyna wołowa;
ekstrakt z czosnku (Allium sativum L.) DER 45:1 standaryzowany na zawartość 5% allicyny; ekstrakt z fermentowanego czerwonego ryżu
standaryzowany na zawartość 4% monakoliny K; koenzym Q10 (ubichinon); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna;
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; polikosanol z trzciny cukrowej, standaryzowany na zawartość
60% oktakosanolu; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; witamina B12 (cyjanokobalamina); witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny); barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza; pikolinian chromu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).

1 kapsułka zawiera:
ekstrakt fermentowanego czerwonego ryżu <75 mg, w tym monakolina K <3 mg (2,57-2,99 mg); ekstrakt z czosnku 50 mg, w tym
allicyna 2,5 mg; ekstrakt z nasion soi 131,31 mg, w tym fitosterole 130 mg; polikosanol z trzciny cukrowej 10,1 mg, w tym oktakosanol 6
mg; koenzym Q10 30 mg, witamina B6 1,4 mg (100%)*, kwas foliowy 200 μg (100%)*, chrom 40 µg (100%)* witamina B12 2,5 µg
(100%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Dawkowanie:
Dorośli: 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem w trakcie lub po posiłku.

Ostrzeżenia:
Produktu nie powinny spożywać kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią, a także dzieci w wieku poniżej 18 lat i osoby dorosłe w
wieku powyżej 70 lat. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem. Nie
spożywać w przypadku przyjmowania leków obniżających poziom cholesterolu. Nie spożywać łącznie z innymi produktami
zawierającymi sfermentowany czerwony ryż. Nie spożywać dziennej ilości równej lub wyższej niż 3 mg monakolin ze sfermentowanego
czerwonego ryżu. Nie należy stosować u osób z czynną chorobą wątroby lub z utrzymującą się zwiększoną aktywnością
aminotransferaz w surowicy krwi o niewyjaśnionej etiologii. Przed rozpoczęciem przyjmowania produktu LipiForma Plus konieczna jest
konsultacja lekarska i określenie stężenia cholesterolu we krwi. Należy również skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania
długotrwale jakichkolwiek leków. W czasie stosowania produktu nie należy spożywać soku grejpfrutowego.
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