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Optisterin 30 kapsułek
 

Cena: 23,93 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT:Polfa Tarchomin

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Optisterin - suplement diety zawierający składniki wspomagające utrzymać odpowiednie stężenie cholesterolu we krwi. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych.

 

ZASTOSOWANIE:

Monakolina K oraz fitosterole roślinne wspierają prawidłowe stężenie cholesterolu we krwi.

Tiamina wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca.

Witaminy B6, B12 i kwas foliowy wspierają prawidłowy metabolizm homocysteiny, wspomagają prawidłowe tworzenie czerwonych
krwinek.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Zawartość w porcji dziennej:

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Ekstrakt ze

sfermentowanego

czerwonego ry?u

(Monascus purpureus)

w tym

Monakolina K

250 mg

 

 

10 mg

---

 

---

Fitosterole ro?linne 157,9 mg ---

Olej omega z alg w

proszku

w tym:

DHA

50 mg

 

5,5 mg

---

---

Witamina B6 1,4 mg 100%

Tiamina (witamina B1) 1,1 mg 100%

Kwas foliowy 200 µg 100%

Witamina B12 2,5 µg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

SKŁAD:

ekstrakt ze sfermentowanego czerwonego ryżu; ekstrakt z nasion soi (fitosterole roślinne 95% – 25,5 g/100 g); żelatyna; olej omega z
alg w proszku; substancja wypełniająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; witamina B12 (cyjanokobalamina); substancja
wypełniająca: celuloza; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); tiamina
(chlorowodorek tiaminy); barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek tytanu; kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy);
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barwnik: azorubina.

Przed zastosowaniem suplementu diety należy określić poziom cholesterolu we krwi oraz skonsutować się z lekarzem.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią,
u osób z czynną chorobą wątroby lub utrzymującą się podwyższoną aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi o niewyjaśnionej
etiologii. Nie należy stosować w przypadku stosowania leków hipolipemzujących (obniżających poziom cholesterolu). 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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