
Monakolina
suplement diety
30 tabletek

• Monakolina K
• Witaminy z grupy B
• Chrom

 
Monakolina jest to suplement diety, który zawiera wyciąg z fermentowanego czerwonego ryżu. Tiamina,
witamina  B6  i  witamina  B12  wspierają  właściwy  metabolizm  energetyczny,  a  kwas  foliowy  pomaga  w
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. 

Składniki: ekstrakt z fermentowanego czerwonego ryżu zawierający monakolinę K; substancje wypełniające:
celuloza,  fosforany  wapnia,  sorbitol;  substancje  przeciwzbrylające:  dwutlenek  krzemu,  sole  magnezowe
kwasów tłuszczowych; witamina B12 (cyjanokobalamina); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); tiamina
(monoazotan tiaminy); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); chrom (chlorek chromu(III)).

Składniki: 1 tabletka %RWS*  ¼ tabletki %RWS*

Ekstrakt z fermentowanego czerwonego ryżu:
w tym monakolina K

250 mg
10 mg

-  62,5 mg
 2,5 mg

-

Witamina B6 1,4 mg 100%  0,35 mg 25%

Tiamina 1,1 mg 100%  0,275 mg 25%

Witamina B12 2,5 µg 100%  0,625 µg 25%

Kwas foliowy 200 µg 100%  50 µg 25%

Chrom 24 µg 60%  6 µg 15%
*%RWS – referencyjna wartość spożycia

Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zalecane spożycie: ¼ tabletki dziennie należy popić wodą. Należy przyjmować podczas lub po posiłku, 
najlepiej wieczorem. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
Zawiera 120 pojedynczych porcji produktu przeznaczonych do maksymalnego dziennego spożycia. Każda 
porcja zawiera 2,5 mg monakolin (1/4 tabletki).

Ostrzeżenia:  nie  spożywać dziennej  ilości  równej  lub wyższej  niż  3 mg monakolin  ze  sfermentowanego
czerwonego ryżu. Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące
piersią, dzieci w wieku poniżej 18 lat i osoby dorosłe w wieku powyżej 70 lat. Należy zwrócić się o poradę do
lekarza w sprawie spożycia tego produktu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych.
Nie należy spożywać, jeśli zażywasz leki obniżające poziom cholesterolu. 
Nie stosować  w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Suplement diety nie może być
traktowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony  sposób żywienia i
zdrowy  tryb  życia.  Nie  należy  spożywać,  jeśli  już  spożywasz  inne  produkty  zawierające  sfermentowany
czerwony ryż.

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

Masa netto:  17,04 g.
Opakowanie zawiera 30 tabletek.
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