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XeniVIT MONOLIPID K 30 kapsułek
 

Cena: 19,66 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (blistry)

Postać kapsułki

Producent XENICO PHARMA

Opis produktu
 

XENICO PHARMA MONOLIPID K, 30 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Standaryzowany na zawartość monakoliny K ekstrakt z czerwonego ryżu wzbogacony o witaminy z grupy B – B6, B12 oraz kwas
foliowy. Suplement diety Monolipid K polecany jest jako wsparcie dla utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi.

**Składniki:**

Zawartość składników w jednej kapsułce (zalecana dzienna porcja): ekstrakt z czerwonego ryżu – 250mg, w tym: monakolina K – 10mg,
koenzym Q10 – 30mg, kwas foliowy – 200mcg (100% RWS), chrom – 40mcg (100% RWS), witamina B6 – 1,4mg (100% RWS),
witamina B12 – 2,5mcg (100% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

**Działanie:**

Unikalna kompozycja ekstraktu z czerwonego ryżu, który jest bogatym źródłem fitostatyny – monakoliny K, a także witaminy B6 i B12
oraz kwasu foliowego. Jako naturalna statyna monakolina K wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi. Aby
osiągnąć takie działanie Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zaleca spożywanie dziennie 10mg monakoliny K pochodzącej z
produktów fermentowanego czerwonego ryżu. Ponadto zawarte w suplemencie diety Monolipid K witaminy: B6 i B12 oraz kwas foliowy
pomagają w utrzymaniu właściwego metabolizmu homocysteiny. Skład preparatu uzupełniają chrom i naturalny koenzym Q10.

**Zalecane spożycie:**

Zalecana dzienna porcja: jedna kapsułka. Kapsułkę należy popijać wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

**Wielkość opakowania:**
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30 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Adama Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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