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LipiForma 30 kapsułek
 

Cena: 18,88 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,221 g

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: APOTEX

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

OPIS:

LipiForma to suplement diety, pomagający utrzymać prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi.

 

ZASTOSOWANIE:

Produkt LipiForma to suplement diety zawierający naturalny składnik prozdrowotny, który przyczynia się do utrzymania zdrowego
układu sercowo-naczyniowego. LipiForma zawiera monakolinę K naturalną statynę otrzymaną ze standaryzowanego ekstraktu z
czerwonych drożdży (Monascus purpureus) z ryżu, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Korzystne działanie występuje po spożyciu 1 kapsułki (10 mg monakoliny K z czerwonych drożdży z ryżu) dziennie, najlepiej wieczorem,
podczas posiłku lub tuż po jedzeniu.

 

SKŁAD:

Celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), żelatyna wołowa - białko pochodzenia zwierzęcego (składnik kapsułki), ekstrakt z
czerwonych drożdży z ryżu (monakolina K), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (substancja
przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik kapsułki).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, u osób z czynną chorobą wątroby lub z utrzymującą się zwiększona aktywnością
aminotransferaz w surowicy krwi o niewyjaśnionej etiologii. 

Nie stosować razem z lekami obniżającymi stężenie cholesterolu. W czasie stosowania produktu nie należy spożywać soku
grejpfrutowego.

Z uwagi na zawartość barwników produkt może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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