
Monakolina 10 mg
suplement diety
30 kapsułek

Monakolina
Wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

• Monakolina K 10 mg
• Koenzym Q10
• Witaminy z grupy B
• Chrom

 
Monakolina  10  mg jest  to  suplement  diety,  który  zawiera  wyciąg  z  fermentowanego czerwonego ryżu
pomagający w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Witaminy z grupy B (B1, B5, B12)
wspierają  właściwy  metabolizm  energetyczny,  a  kwas  foliowy  pomaga  w  utrzymaniu  prawidłowego
metabolizmu homocysteiny. Korzystne działanie występuje przy spożyciu dziennie 10 mg monakoliny K z
produktów z fermentowanego czerwonego ryżu.

Składniki:  substancja wypełniająca: sorbitol; ekstrakt z fermentowanego czerwonego ryżu zawierający 4%
monakoliny K; składniki kapsułki: żelatyna wołowa, dwutlenek tytanu (barwnik); koenzym Q10; substancje
przeciwzbrylające;  sole  magnezowe  kwasów  tłuszczowych  i  dwutlenek  krzemu;  witamina  B12
(cyjanokobalamina); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); witamina B1 (tiamina); kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy); chrom (chlorek chromu). 

Składniki: 1 kapsułka %RWS*

Koenzym Q10 30 mg -

Ekstrakt z fermentowanego 
czerwonego ryżu 
w tym monakolina K

250 mg
10 mg

-

Witamina B6 1,4 mg 100%

Witamina B1 1,1 mg 100%

Witamina B12 2,5 µg 100%

Kwas foliowy 200 µg 100%

Chrom 8 µg 20%
*%RWS – referencyjna wartość spożycia 

Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie należy popić wodą. Należy przyjmować podczas lub po posiłku, 
najlepiej wieczorem. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.

Ostrzeżenia:  nie  zaleca  się  stosowania  preparatu  w okresie  ciąży  i  karmienia  piersią.  Nie  stosować  w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie stosować w połączeniu z lekami obniżającymi
poziom  cholesterolu  i  innymi  lekami  hipolipemizującymi.  Zaleca  się  konsultacje  z  lekarzem  przed
rozpoczęciem  stosowania.  Suplement  diety  nie  może  być  traktowany  jako  substytut  (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony  sposób żywienia i zdrowy tryb życia

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla
małych dzieci. 

Masa netto:  19,83 g. 
Opakowanie zawiera 30 kapsułek.



Producent:
ALG Pharma  Sp. z o.o. 
ul. Kasprzaka 31
01-234 Warszawa
www.algpharma.pl

http://www.algpharma.pl/

