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OPTISTERIN x 30 kaps.
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent POLFA

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Optisterin optymalny cholesterol naturalnie. Dzięki swoim starannie dobranym składnikom takim jak ekstrakt z czerwonego ryżu i
fitosterole roślinne, Optisterin pomaga w utrzymywaniu odpowiedniego stężenia cholesterolu we krwi. Z dodatkiem steroli roślinnych.

Składniki:
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);
barwnik: azorubina.

Przeznaczenie:
Optisterin przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które chcą obniżyć swoje stężenie cholesterolu we krwi.

Dawkowanie:
1 kapsułka dziennie.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga!
Przed zastosowaniem suplementu diety należy określić poziom cholesterolu we krwi oraz skonsultować się z lekarzem. Nie należy
stosować suplementu diety w przypadku stosowania leków hipolipemizujących (obniżające poziom cholesterolu).

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz dla dzieci w wieku poniżej 5 roku życia, u
osób z czynną chorobą wątroby lub utrzymującą się podwyższoną aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi o niewyjaśnionej
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 etiologii.

Optisterin przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które chcą obniżyć swoje stężenie cholesterolu we krwi. Należy unikać spożycia
dodatku steroli roślinnych w ilościach większych niż 3g/dobę. Pacjenci zażywający leki na obniżenie stężenia cholesterolu powinni
spożywać produkt wyłącznie pod kontrolą lekarza. Suplement diety należy stosować w ramach zrównoważonej i różnorodnej diety,
obejmującej regularne spożywanie owoców i warzyw w celu utrzymania poziomów karotenoidów.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
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