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NOW Red Yeast Rice (czerwony ryż) 60kaps.
 

Cena: 40,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Red Yeast Rice 600 mg – Czerwony Ryż:

zawiera ekologiczny czerwony ryż fermentowany przez drożdże
produkt dostosowany do diety wegetariańskiej/wegańskiej

Red Yeast Rice 600 mg marki NOW®, czyli czerwony ryż fermentowany przez drożdże, to naturalny produkt, stosowany przez
tradycyjnych azjatyckich zielarzy od około roku 800 p.n.e. Jest produkowany na drodze fermentowania białego ryżu przez czerwone
drożdże (Monascus purpureus). Przy wytwarzaniu Red Yeast Rice marki NOW® szczególną uwagę przywiązujemy do wykluczenia
obecności cytryniny, która stanowi niepożądany produkt uboczny procesu fermentownia ryżu. Czerwony fermentowany ryż zawiera
monakolinę K – substancję, która ogranicza proces wytwarzania cholesterolu przez wątrobę. Monakolina K z fermentowanego
czerwonego ryżu pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 10 mg monakoliny K z produktów z fermentowanego czerwonego ryżu.

Zawartość substancji czynnych w dziennej porcji produktu: 10 mg monakoliny K.

Produkt ekologiczny, certyfikowany przez QAI.

Dla zachowania bezpieczeństwa i satysfakcji swoich klientów NOW Foods stosuje surowce jakości farmakopealnej a ich dostawcy są
regularnie kontrolowani.

SKŁAD:

Zawartość składników fizjologicznie............................Zalecana do spożycia dzienna porcja (%RWS): 2 kapsułki
czynnych w dziennej porcji:
Czerwony fermentowany ryż (Monascus purpureus)....................................1200 mg (†)........................................
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RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
(†) – RWS nie zostało określone

Składniki:
Czerwony fermentowany ryż (Monascus purpureus 0,84% monakoliny K), materiał kapsułki: estry celulozy. Produkt nie zawiera cytryniny
– substancji zaliczanej do mykotoksyn.

Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: pszenicy, glutenu, soi, mleka, jajek, ryb, skorupiaków ani orzechów drzew.
Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych
preparatów zawierające te alergeny.

Zawartość: 60 kapsułek wegetariańskich
Dzienne spożycie: 2 kapsułki
Opakowanie starcza na: 30 dni
Masa netto: 40 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramem Jakość i satysfakcja gwarantowana!
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