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MonArte 2,99 mg 30 kapsułek cholesterol wątroba LDL
 

cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać Tabletki

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Cholesterol

Opis produktu
 

Opis
MonaArte to suplement diety w postaci kapsułek, który zawiera ekstrakt z czerwonego ryżu, będący źródłem monakoliny K oraz gamma-
oryzanol, ekstrakt fukoidanu z wodorostów, ekstrakt z buraka, cytrulinę L-argininę, koenzym Q10.

Dodatkowo produktu zawiera wysoką ilość witaminy D, B12, B6 i kwasu foliowego oraz jest źródłem witaminy C.

Monakolina K z fermentowanego czerwonego ryżu pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Korzystne
działanie występuje w przypadku spożywania 10 mg monakoliny K z produktów z fermentowanego czerwonego ryżu.
Witamina D rozpuszczalna w tłuszczach wspiera prawidłową gospodarkę wapniowo-fosforanową, przyczynia się do utrzymania
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, mięśni i zębów.
Witamina B6, B12 oraz foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny.
Witamina C bierze udział w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania naczyń krwionośnych.
Zalecana do spożycia dzienna porcja
Dorośli: 1 kapsułka dziennie po posiłku, najlepiej wieczorem.

Skład
Składniki: Bergamota, ekstrakt z czerwonego ryżu standaryzowany na 4 % monakoliny K, ekstrakt z fukoidanu z wodorostów Fucus
vesiculosus, ekstrakt z buraka standaryzowany na 16% azotanów, L-arginina, witamina C (kwas L-askorbinowy), astaksantyna, kwas
foliowy, witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), substancje
wypełniające: fosforan wapniowy, stearynian magnezu, maltodekstryna, otoczka kapsułki: żelatyna, barwniki: indygotyna, żółty tlenek
żelaza.

1 kapsułka zawiera:
bergamotka 250 mg
ekstrakt z czerwonego ryżu
w tym monakolina K 74,75 mg
2,99 mg
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 ekstrakt z fukoidanu z wodorostów Fucus vesiculosus 25 mg
ekstrakt z buraka 25 mg
w tym azotany 4 mg
L-arginina 25 mg
astaksantyna 3 mg
witamina C 12mg (15%)*
kwas foliowy 200 µg (100%)*
witamina D 25 µg (500%)*
witamina B12 2,5 µg (100%)*
witamina B6 1,4mg (100%)*
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Uwagi do stosowania
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety jest niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Suplementy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Zawartość:

Opakowanie zawiera 30 kapsułek.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: S-LAB MIRKÓW
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