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Het beheersen van de cholesterol spiegels en meer specifiek de slechte cholesterol (LDL) is belangrijk om gezond te blijven. Het
is tevens belangrijk om de oxidatie van cholesterol te reduceren.

GEBRUIK
Cholesfytol® helpt de cholesterol spiegels te beheersen.

PRODUCT
Voedingssupplement op basis van poeder van rode rijst gist (Monascus purpureus) en extract van de vrucht van de olijfboom (Olea europaea).

WERKINGSMECHANISME
De rode gist rijst (rijst gefermenteerd met de gist Monascus purpureus) bevat monacoline K
in voldoende hoeveelheid en onder een direct werkzame vorm voor ons organisme.
De bereidingswijze garandeert een optimale werking voor de beheersing van de “slechte” cholesterol spiegels.
Het droogextract van de vrucht van de olijfboom bevat hydroxytyrosol, één van de sterkste antioxidanten in de natuur.
Hydroxytyrosol helpt de oxidatie van LDL-cholesterol (slechte cholesterol) te verminderen en dus het vastkleven aan de
vaatwanden.

VOORZORGEN

GEBRUIKSAANWIJZING

· Dit product is niet geschikt voor :
1 tablet per dag, ‘s avonds, voor het slapen gaan.
- zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven,
Cholesfytol® mag het hele jaar door, zonder
		 kinderen en adolescenten;
onderbreking gebruikt worden.
- personen ouder dan zeventig jaar;
- personen met lever-, nier- of spieraandoeningen;
1 1x / dag
- personen die geneesmiddelen nemen die aanleiding kunnen
		 geven tot interacties (bijv.: cholesterolverlagende
		 geneesmiddelen) en personen die overgevoelig zijn voor 			
		 statines. Gelieve bij twijfel contact op te nemen met uw arts of apotheker.

INGREDIËNTEN per tablet
Vulstof: microkristalijne cellulose - Rode gist rijst poeder (Monascus purpureus) 240 mg (equivalent
aan 10 mg monacoline K)- Vulstof: magnesiumoxide - Zetmeel - Olijf droogextract (Olea europaea)
25 mg (equivalent aan 5 mg hydroxytyrosol) - Antiklontermiddelen : siliciumdioxide, talk, magnesiumzouten
van vetzuren - Glansmiddelen: polyvinylalcohol, macrogol, polysorbaat 80 - Kleurstoffen: karmijn,
ijzeroxide.
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HELPT HET CHOLESTEROLGEHALTE TE BEHEERSEN

