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LipiForma Plus, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
LipiForma Plus, kapsułki, 30 szt.

Opis
LipiForma Plus - suplement diety wspomagający w utrzymaniu prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi.

LipiForma to suplement diety o bogatym składzie opracowany z myślą o uzupełnieniu codziennej diety osób dorosłych. Każda kapsułka
preparatu stanowi połączenie standaryzowanych ekstraktów pozyskanych z nasion soi i czosnku oraz ekstraktu z fermentowanego
czerwonego ryżu, będącego źródłem monakoliny K. Formuła produktu została dodatkowo uzupełniona o zestaw witamin (B6, B12 i kwas
foliowy), koenzym Q10, polikosanol z trzciny cukrowej oraz chrom w organicznej postaci pikolinianu.

LipiForma Plus — działanie składników
Do produkcji preparatu LipiForma Plus zastosowano ekstrakt z cebulki czosnku standaryzowany na 5% allicyny. Czosnek (Allium
sativum) w naturalny sposób może przyczyniać się do utrzymania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania wątroby. Wątroba produkuje
żółć, która jest potrzebna w procesie trawienia tłuszczów, w tym cholesterolu w organizmie.

Monakoliny K jest naturalnie występująca lowastatyną powstającą w procesie fermentacji ziaren ryżu z zastosowaniem grzyba
nitkowatego Monascus purpureus. Proces ten prowadzi do powstawania tzw. czerwonego fermentowanego ryżu. Każda kapsułka
zawiera 69,5 mg ekstraktu czerwonego ryżu standaryzowanego na zawartość 4% monakoliny K, co odpowiada zawartości 2,78 mg
monakoliny w porcji dziennej.

Dodatkowo formuła kapsułek LipiForma Plus została uzupełniona o witaminę B6 i B12 potrzebne do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego. Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny, a witamina B12 wspiera utrzymanie prawidłowego
metabolizmu homocysteiny. Z kolei chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych, w
tym tłuszczów.
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 LipiForma Plus od Aurovitas® ze składnikami naturalnego pochodzenia uzupełnionymi o zestaw witam to tylko 1 kapsułka dziennie.
Opakowanie 30 sztuk pozwoli na miesiąc codziennej suplementacji.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie, najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub tuż po jedzeniu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, u osób z czynną chorobą wątroby lub z utrzymującą się zwiększoną
aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi o niewyjaśnionej etiologii.
Przed rozpoczęsciem stosowania produktu konieczna jest konsultacja lekarska oraz określenie stężenia cholesterolu we krwi.
Z uwagi na zawartość barwników produkt może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Nie stosować jednocześnie z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu i innymi lekami hipolipemizującymi.
W czasie stosowania produktu nie spożywać soku grejpfrutowego.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

Opakowanie:
30 kapsułek

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
APOTEX
Ostrobramska 95
Warszawa
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