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OLIMP Cardioslim 30 kaps.
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

O produkcie
CARDIOslim to preparat dla osób dbających o prawidłowe funkcjonowanie serca i dążących do utrzymania prawidłowej masy ciała. Ma
postać kapsułek, zawierających formułę składników ważnych dla prawidłowego metabolizmu tłuszczów i dbania o zdrowe serce i
wątrobę.

Cholina zastosowana w preparacie to składnik występujący naturalnie w organizmie człowieka jako budulec błon lipidowych. Cholina
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów w organizmie, a chrom uczestniczy w prawidłowym metabolizmie
makroskładników pokarmowych, wpływając na aktywność enzymów regulujących procesy metabolizmu cukrów i tłuszczów. Pomaga
on także w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Ekstrakt z czosnku natomiast przyczynia się do utrzymania
prawidłowego poziomu cholesterolu i lipidów we krwi oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania serca i naczyń
krwionośnych. Tiamina przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania serca. Zawarte w preparacie witaminy B6, B12, kwas foliowy, a
także cholina przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Homocysteina to czynnik, który determinuje
stan układu sercowo-naczyniowego. Ponadto cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.

Informacja żywieniowa
1 kapsułka
VitaCholine®
w tym cholina 500 mg
200 mg
Ekstrakt z czosnku
w tym: allicyna
  allina
20 mg
0,4 mg
0,7 mg
Witamina D 15 µg (600 j.m.) (300%*)
Tiamina
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 1,1 mg (100%*)
Witamina B6 1,4 mg (100%*)
Witamina B12 2,5 µg (100%*)
Kwas foliowy 200 µg (100%*)
Chrom 40 µg (100%*)

*RWS – referencyjne wartości spożycia.

Składniki: dwuwinian choliny (VitaCholine®) – cholina, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z czosnku (Allium
sativum L.), substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; cholekalcyferol – wit. D,
cyjanokobalamina – wit. B12, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, monoazotan tiaminy – wit. B1, pikolinian chromu – chrom, kwas
pteroilomonoglutaminowy – folian, kapsułka (składniki otoczki – żelatyna, barwnik: E 171).
VitaCholine® is a registered trademark of Balchem Corporation or its subsidiaries.

Przeznaczenie: preparat dla osób dorosłych, dbających o prawidłowe funkcjonowanie serca i dążących do utrzymania prawidłowej masy
ciała i zdrowej wątroby.

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie, popijając dużą ilością wody.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką.

Uwaga: nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu. Diabetycy stosujący leki przeciwcukrzycowe lub insulinę stosowanie preparatu powinni skonsultować z lekarzem.

PRODUCENT:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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