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Anticholest kaps. 30 kaps.
 

Cena: 14,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent LANGSTEINER SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Anticholest 30 kapsułek

DZIAŁANIE:

Anticholest zawiera wysokiej jakości składniki aktywne dobrane w taki sposób aby obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Monakolina K,
cholina oraz ekstrakt z karczocha zawarte w Anticholeście pozytywnie wpływają na gospodarkę lipidową organizmu oraz prawidłowe
funkcjonowanie wątroby.

Najlepszy skład na rynku w grupie produktów wspierających prawidłowy poziom cholesterolu i wspomagających pracę wątroby.

Monakolina K jest fitostatyną (naturalną lovastatyną), pochodzącą z czerwonego ryżu poddanego fermentacji grzybem Monascus
purpureus. Utrzymuje prawidłowy poziom lipidów (LDL cholesterolu, HDL cholesterolu i trójglicerydów). Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), potwierdził rolę monakoliny K w prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Wprowadzenie do
codziennej diety produktów zawierających monakolinę K jest więc ważnym elementem ochrony serca i układu krążenia.

Cholina jest substancją niezbędną do prawidłowego funkcjonowania i budowy każdej komórki naszego ciała. Ważną funkcją choliny jest
jej udział w transporcie i metabolizmie cholesterolu i innych tłuszczów - zmniejsza ich odkładanie w ścianie naczyń i pęcherzyku
żółciowym, poza tym wpływa na pracę wątroby (również zmniejszenie odkładania tłuszczów) i nerek (reguluje ilość wydalanego moczu).

Ekstrakt z karczocha wspiera prawidłowe funkcje przewodu pokarmowego wpływając na poprawę komfortu trawiennego. Pomaga
utrzymać właściwy poziom cholesterolu we krwi. Karczoch zapobiega miażdżycy, działa żółcio i moczopędnie. Pobudza pracę jelit i
sprzyja usuwaniu zaparć. Właściwości te pozwalają na korzystanie z wyciągu karczocha, jako dodatkowego środka w leczeniu osób z
nadwagą. Wyciąg z karczocha chroni komórki wątroby przed działaniem toksyn, sprzyja usuwaniu z organizmu złogów i innych
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niepożądanych substancji.

SKŁAD:

Składnik aktywny: 1 kapsułka

  monakolina K 10 mg
  cholina 82,5 mg
  ekstrakt z karczocha 100 mg

Cynara scolymus DER 15:1 standaryzowany na 5% cynaryny

SPOSÓB UŻYCIA:

spożyć 1 kapsułkę 1 raz dziennie. Nie przekraczać maksymalnej ilości 1 porcji (1 kapsułki) do spożycia dziennie.

SKŁADNIKI:

dwuwinian choliny, suchy ekstrakt z drożdży Monascus purpureus z czerwonego ryżu standaryzowany na 5% monakoliny K, żelatyna,
ekstrakt z ziela karczocha Cynara scolymus DER 15:1 standaryzowany na 5% cynaryny, substancja przeciwzbrylająca – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu, azorubina.

Azorubina - może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie zamrażać.
Chronić przed światłem.

OSTRZEŻENIA:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników
suplementu diety. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Produkt dla osób dorosłych.

Masa netto: 30 kap. x 623 mg = 18,69 g

Zawartość opakowania: 30 kapsułek
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