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LipiForma Plus, 30 kapsułek
 

Cena: 20,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Dla kogo?
Suplement diety LipiForma plus stosuje się u osób dbających o prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi.

Co zawiera?

Monakolinę K – naturalną statynę, z fermentowanego czerwonego ryżu, która pomaga w utrzymaniu prawidłowego stężenia
cholesterolu we krwi. Monakolina K to fitostatyna (naturalna statyna) otrzymana ze standaryzowanego ekstraktu z czerwonych
drożdży (Monascus purpureus) z ryżu - przyczynia się do utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu. Po raz pierwszy
obniżające cholesterol działanie monakoliny K opisano w 1980 r. Do dziś wykonano szereg randomizowanych, kontrolowanych
placebo badań, w których wykazano korzystne efekty preparatów z monakoliną K pochodzącą z czerwonych drożdży z ryżu w
leczeniu zaburzeń lipidowych. W celu uzyskania deklarowanego efektu – utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu LDL
we krwi – osoby dorosłe powinny spożywać dziennie 10 mg monakoliny K z czerwonego fermentowanego ryżu.

Witaminy z grupy B (B6, B12) – które biorą udział w prawidłowym metabolizmie homocysteiny (jej nieprawidłowe stężenie może
być przyczyną miażdżycy). Ponadto przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Kwas foliowy – który bierze udział w prawidłowym metabolizmie homocysteiny.

Chrom – który pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu glukozy oraz prawidłowego metabolizmu makroskładników
odżywczych.

Koenzym Q10 - inaczej nazywany ubidekanonem znajduje się przede wszystkim w mitochondriach, które stanowią niezbędny
element produkcji energii przez organizm. Badania sugerują, że koenzym Q10 ma potencjał, aby stanowić wsparcie dla osób
cierpiących na nadwagę lub otyłość, gdyż przyspiesza on metabolizm oraz proces spalania tkanki tłuszczowej. Wspiera on
organzim w walce z przemęczeniem, które towarzyszy trzymaniu się diety oraz aktywności fizycznej.

Dawkowanie i sposób użycia:
Korzystne działanie występuje po spożyciu 1 kapsułki (10 mg monakoliny K z czerwonych drożdży z ryżu), najlepiej wieczorem, podczas
posiłku lub tuż po jedzeniu. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji.

Przechowywanie:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
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 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. Nie stosować jednocześnie z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu i innymi lekami
hipolipemizującymi. W czasie stosowania produktu nie należy spożywać soku grejpfrutowego. Produkt przeznaczony dla osób
dorosłych. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. Suplement diety
nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Skład:
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