Suplement diety

LIPIXANIT
Monakolina K 10mg
Witaminy B1,B6,B12, Kwas foliowy ,Chrom
Suplement diety LIPIXANIT zawiera monakolinę K - wyciąg z czerwonego
fermentowanego ryżu. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych pragnących zadbać
o utrzymanie odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi.
Monakolina K z czerwonego fermentowanego ryżu przyczynia się do utrzymania
prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi
Właściwości składników
Witaminy B6, B12 biorą udział w prawidłowym metabolizmie homocysteiny (zwanej
cholesterolem XXI wieku) oraz przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.
Witamina B1 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca.
Kwas foliowy pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu glukozy oraz prawidłowego
metabolizmu makroskładników odżywczych.
Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:
Składnik
Monakolina K
Witamina B1
Witamina B6
Witamina B12
Kwas foliowy
Chrom

1 kapsułka
10 mg
1,1 mg
1,4 mg
2,5 µg
200 µg
40 µg

% RWS*
-100
100
100
100
100

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: wyciąg z czerwonych drożdży ryżowych (źródło monakoliny K); substancja
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; żelatyna; substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; cyjanokobalamina (źródło witaminy B12);
chlorowodorek pirydoksyny (źródło witaminy B6); monoazotan tiaminy (źródło witaminy
B1); dwutlenek krzemu; pikolinian chromu; kwas pteroilomonoglutaminowy (źródło kwasu
foliowego) barwniki: dwutlenek tytanu, azorubina, żółcień chinolinowa, czerwień
koszenilowa
Zalecane spożycie: zaleca się stosowanie 1 kapsułki dziennie podczas lub po posiłku,
popijając odpowiednią ilością wody. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety.
Ostrzeżenia:
Nie stosować razem z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu. W czasie stosowania
produktu nie należy spożywać soku grejpfrutowego Nie stosować w przypadku
nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u dzieci,
kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia.
Warunki przechowywania:
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zawartość opakowania:
Opakowanie zawiera 30 kapsułek
Kod EAN 5904730411158
Producent:
TREE PHARMA SP. Z O.O.
UL. STRZESZYŃSKA 33
60-479 POZNAŃ
www.treepharma.pl

