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Sterolea x30 tabletek
 

Cena: 22,22 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Asa

Postać tabletki

Substancja
czynna

kwas foliowy, polikozanol, sterole roślinne,
witamina B12, witamina B6, witamina E

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Sterolea to innowacyjny, naturalny preparat zawierający sterole roślinne, polikozanol oraz witaminy. Sterolea wraz ze zbilansowaną dietą
pomaga dbać o prawidłowy poziom cholesterolu, korzystnie wpływa na poziom „dobrego” cholesterolu HDL. Badania naukowe
udowodniły skuteczność steroli roślinnych w obniżaniu poziomu cholesterolu całkowitego i LDL – cholesterolu („zły cholesterol”).

Sterolea zawiera naturalne sterole roślinne, polikozanol oraz witaminy przyjazne sercu i układowi krążenia.

Sterolea od momentu przyjęcia pierwszej tabletki wywiera korzystny wpływ na poziom cholesterolu.

Sterolea daje Państwu możliwość dowolnego zestawiania głównych posiłków i stosowania steroli roślinnych. Dzięki temu mają Państwo
swobodę komponowania posiłków.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które chcą obniżyć poziom cholesterolu we krwi.

Jak działa Sterolea?

Sterole

Sterole roślinne dzięki temu, że w swojej budowie są bardzo podobne do cholesterolu, nie dopuszczają do jego wchłaniania w
jelicie, a nadmiar cholesterolu jest usuwany z organizmu.

Polikozanol

Polikozanol zawarty w preparacie Sterolea to substancja wywierająca korzystny wpływ na układ krążenia. Polikozanol pomaga w
obniżeniu poziomu złego cholesterolu i podnosi poziom dobrego cholesterolu HDL.
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Witaminy

Witamina E posiada właściwości przeciwutleniające, chroni komórki przed wolnymi rodnikami. Wzmacnia ścianę naczyń
krwionośnych.

Witaminy B6, B12 i kwas foliowy zmniejszają poziom homocysteiny we krwi.

Wskazania:

Podwyższony poziom cholesterolu całkowitego i frakcji LDL.
Sterolea obniża poziom cholesterolu całkowitego oraz LDL cholesterolu.
Sterolea podnosi poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

Skład:

Skład na 1 tabletkę:

Sterole roślinne 900mg,
polikozanol 3,34 mg,
witamina E 6 mg ( 50%RDA*),
witamina B6 0,7 mg (50%RDA)
witamina B12 1,25 μg (50%RDA),
kwas foliowy 100 μg (50%RDA).

*RDA – Zalecane Dzienne Spożycie

Dawkowanie i sposób użycia:

Doustnie 2 tabletki na dzień. Zaleca się przyjmowanie preparatu Sterolea w trakcie głównych posiłków.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

ASA Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 11
48-100 Głubczyce
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