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XeniVIT MONOLIPID K FORTE 30 kapsułek
 

Cena: 28,97 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

XENICO Monolipid K ® Forte - 30 kapsułek roślinnych Vcaps

Opis produktu:

Monolipid K® Forte to najwyższej jakości naturalny preparat zawierający w jednej kapsułce unikalną kombinację ekstraktu z owoców
bergamoty (Citrus bergamia Risso) standaryzowanego na 40% polifenoli BPF (ang. Bergamot-derived Polyphenolic Fraction)
w najwyższej dawce 400 mg oraz aktywny ekstrakt z czerwonych drożdży ryżu standaryzowany na zawartość Monakoliny K, która
pomaga w utrzymaniu prawidłowego cholesterolu, co wraz z jej skutecznością i bezpieczeństwem potwierdził Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Poświadczył on także rolę Monakoliny K w prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Skład Monolipid K® Forte został opracowany na podstawie najnowszej wiedzy medycznej przez naukowców z niezależnych jednostek
badawczych.
Do produkcji Monolipid K i Monolipid K Forte użyto surowca tylko z wynikiem negatywnym na zawartość cytryniny.

Produkt w 100% naturalny. Monolipid K® Forte nie zawiera cukru, soli, glutenu, kazeiny i laktozy. Wyprodukowany bez użycia sztucznych
substancji konserwujących, zapachowych oraz bez zbędnych barwników. Preparat bezpieczny dla diabetyków. W produkcie Monolipid
K® forte została zastosowana innowacyjna kapsułka roślinna V-Caps®.

Vcaps® to specjalistyczne, opatentowane kapsułki roślinne wyprodukowane z HPMC (celulozy roślinnej) i wody – bez konserwantów i
żelatyny. Polecane dla vegan oraz wegetarian.

Składniki:
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ekstrakt z owoców bergamoty standaryzowany na 40% polifenoli, ekstrakt z czerwonego ryżu (fermentacja drożdżowa) standaryzowany
na 4% Monakoliny K, hydroksypropylometyloceluloza, roślinne sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Działanie:

Bezpieczeństwo stosowania:
Wyniki przeprowadzonych od tego czasu analiz wskazują na bardzo duże bezpieczeństwo stosowania czerwonego ryżu, nawet u
pacjentów z nietolerancją statyn, a częstość działań niepożądanych z analizy konsumenckiej szacuje się na mniej niż 0,04 proc. Co
ciekawe, od 2011 r. sprzedano w Europie ok. 40 mln opakowań preparatów monakoliny, a zgłoszono tylko 55 zdarzeń niepożądanych po
jej użyciu.

Badania co do dawkowania 3 mg:
Odnośnie ilości 3 mg monakoliny K w suplemencie diety dostępne badania wykazują nadal dobre działanie monakoliny K mimo
zmniejszonej dawki. Uczestnicy grupy suplementacyjnej spożywali 3 mg monakoliny K i 200 μg kwasu foliowego dziennie. W grupie
suplementacyjnej po 12 tygodniach określono znaczącą (P < .001) redukcję LDL-C (-14,8%), cholesterolu całkowitego (-11,2%) i
homocysteiny (-12,5%). Łącznie 51% uczestników leczonych RYR osiągnęło graniczny poziom LDL-C <4,14 mmol/L, a 26% osiągnęło
progowy poziom homocysteiny <10 μmol/L. W grupie placebo nie wykazano istotnych zmian. Pozostałe parametry pozostały bez zmian
i nie zaobserwowano nietolerancji ani poważnych zdarzeń niepożądanych. Podsumowując, wykazane zostało, że niska dawka dzienna 3
mg monakoliny K zmniejsza stężenie LDL-C jako czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Zalecane spożycie:

Dorośli: 1 kapsułka dziennie, popijając wodą. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zalecany jest
zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Wielkość opakowania:

30 kapsułek

Przeciwwskazania:

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

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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