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Levedura Vermelha de Arroz com Coenzima Q10

Levedura Vermelha de Arroz
com Coenzima Q10
SKU: 032050431 C.N: 192207.6 EAN13: 8436578540334

Descripción
A Levedura Vermelha de Arroz é um produto obtido a partir da levadura chamada
Monascus purpureus,

que cresce no arroz.A Levadura Vermelha de Arroz apresenta como principios ativos
umas substâncias chamadas monacolinas, entre a que se destaca pelos seus benefícios
para o nosso organismo, a monacolina K. Esta substância foi reconhecida pela EFSA (
Autoridade Europeia para a Seguridade dos Alimentos) pela propriedade mostrada para
manter os normais níveis de colesterol no corpo.Para conseguir este efeito, os estudos
apontam que é necessário o consumo de pelo menos 10 mg de Monocolina K. As
cápsulas de Drasanvi fornecem 12 mg da dita substância por dose diária.Também está
enriquecida com Coenzima Q10, um potente antioxidante que o corpo necessita em
pequenas quantidades para funcionar e manter-se saudável.

Ingredientes
Levadura vermelha de arroz (Monascus purpureus, Monacolina K 4%) 300 mg, Agente de
revestimento (Hidroxipropilmetilcelulosa) , Coenzima Q10 Ubiquinona 50 mg, Agente de
carga (Celulosa microcristalina) , Agente de carga (Estearato de magnésio) ,
Antiaglomerante (Dióxido de silício)

Modo de uso

Presentación

Consumir uma cápsula por dia, com uma das

Embalagem de 30 cápsulas de 492

principais refeições. É recomendável tomar a

mg. Peso total: 14.8 g (0.52 oz)

cápsula sempre à mesma hora.
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Advertencias
Suplemento alimentar à base de Levadura vermelha de arroz e coenzima Q10.
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta
equilibrada. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Devem ser guardados
fora do alcance das crianças de tenra idade. Armazene em local fresco e seco.

Información extra
Dose concentrada e fácil de tomar
Com uma única dose por dia, obtém-se a quantidade necessária de Monocolina K, que a
EFSA (Autoridade Europeia para a Seguridade dos Alimentos) demonstrou que contribui
para o mantimento dos níveis adequados de colesterol.

Cápsulas vegetais
As cápsulas utilizadas são de origem vegetal, concretamente são de
hidroxipropilmetilcelulosa. Estas cápsulas estão certificadas pela Sociedade Vegetariana.
A hidroxipropilmetilcelulosa é obtida a partir da celulosa de várias estruturas vegetais.

Livre de alergénios
As cápsulas de Levadura Vermelha de Arroz com Coenzima Q10 são elaboradas para que
não exista contaminação con nenhum dos alergénios mais frequentes, entre os que
destacámos o glúten.

Acondicionado em blisters

As cápsulas de Levadura Vermelha de Arroz apresentam-se em uma embalagem chamada
blisters: Os blisters protegem o produto de golpes e efeitos ambientais, com o fim de
assegurar a sua composição ao longo do tempo. O uso destes materiais, frente a outras
apresentações, protege da humidade, das contaminações microbianas.

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

