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CHOLESTEROL

GEBRUIKSAANWIJZING

VOLWASSENEN

2  1x/dag, om ‘s avonds,  
voor het slapengaan, in 1 keer te nemen.

Cholesfytol® NG mag het hele jaar door ingenomen worden 
zonder onderbreking.
Voorzorgen : 
Mag niet worden ingenomen door zwangere vrouwen, 
vrouwen die borstvoeding geven, kinderen onder de 18 jaar en 
volwassenen ouder dan 70 jaar. • Vraag medisch advies over 
het gebruik van dit product als u gezondheidsproblemen heeft. 
• Niet gebruiken als u cholesterolverlagende geneesmiddelen 
gebruikt. • Niet gebruiken als u al andere producten gebruikt 
die rode gist rijst bevatten. • Consumeer geen dagelijkse 
hoeveelheid van 3 mg of meer monacolines uit rode gist rijst.
Gelieve bij twijfel contact op te nemen met uw arts of 
apotheker. • Buiten bereik van jonge kinderen houden. • De 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. • Mag 
niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige 
voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

INGREDIËNTEN per tablet

Amla droogextract (Phyllanthus emblica) 500 mg • Vulstoff :  
microkristalijne cellulose • Walnootblad droogextract 
(Juglans regia) 50 mg • Zetmeel • Antiklontermiddel: 
siliciumdioxide • Rode gist rijst poeder (Monascus purpureus)  
33.6 mg (equivalent aan 1.45 mg monacolines) • Olijf 
droogextract (Olea europaea) 25 mg (equivalent aan  
5 mg hydroxytyrosol)  • Vulstof : magnesiumoxide •  
Glansmiddelen : hydroxypropylcellulose hydroxypropylmethyl- 
cellulose, carbonatation • Antiklontermiddelen : talk, 
magnesiumzouten van vetzuren • Kleurstof : kopercomplexen 
van chlorofylinen.

Om gezond te blijven is het belangrijk om zijn cholesterolgehalte te beheersen evenals het 
gehalte aan slechte cholesterol (LDL). Anderzijds is het ook noodzakelijk om de oxidatie van 
cholesterol te verminderen.

WERKINGSMECHANISME
Amla, beter bekend als de «Indische kruisbes», is zeer rijk 
aan vitamine C en wordt veel gebruikt in de Ayurvedische 
traditie. Het gebruik als droogextract maakt het mogelijk 
om te profiteren van alle werkzame bestanddelen.
Het droog extract van walnootblad, rijk aan 
polyfenolen en in het bijzonder aan tannines, helpt 
de vetstofwisseling te controleren (cholesterol en 
triglyceriden), in combinatie met een evenwichtige 
voeding.
Droogextract van de olijfvrucht bevat hydroxytyrosol, 
een van de krachtigste natuurlijke antioxidanten en 
radicaalvangers. De olijfvrucht helpt voor het behoud 
van een normale bloeddruk.
Rode gist rijst (rijst gefermenteerd met Monascus 
purpureus-gist) bevat monacoline K, die in een vorm 
aanwezig is die direct door ons lichaam kan worden 
gebruikt.
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