
Choldown
Eigenschappen
Choldown bevat Berberine, Kaneel en Artisjok en draagt
hierdoor bij tot een normaal cholesterolgehalte in het bloed.
De vitamine E in Choldown beschermt de cellen tegen
oxidatieve stress.

Gebruiksaanwijzing
2 tot 3 x daags 1 capsule met wat bronwater..

Opgelet
Choldown is een voedingssupplement en mag niet als
vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en
van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

Mag niet worden geconsumeerd door zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven, kinderen <18 jaar en
volwassen >70 jaar. Wind advies in bij je arts over de
consumptie van dit product als je gezondheidsproblemen
ondervindt. Mag niet worden geconsumeerd als je
cholesterolverlagende geneesmiddelen neemt en als je andere
producten met rode rijst gist gebruikt. De dagelijkse
consumptie van monacolinen mag de 3 mg niet overschrijden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.
De dagdosis niet overschrijden.
Te bewaren op een droge plaats. (15-25°C)
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Choldown
Ingrediënten per capsule:
Visolie poeder (25 mg EPA - 17 mg DHA) 150 mg - omhulling:
HPMC (cellulose capsule) 120 mg - Cynara scolymus (artisjok)
extract 100 mg - Beta 1/3 - 1/6 beta glucaan 60 mg - Pleurotus
ostreatus (gewone oesterzwam) extract 60 mg - Rode rijst gist
poeder (0,99 mg Monakoline K - Citrine vrij) 21,4 mg -
Pycnogenol 22,5 mg - Cinnamomum Verum (Kaneelboom)
extract 20 mg - Zinkglycinaat 16,66 mg - Pinus maritima
(zeeden) extract 15 mg - Ubiquinol (Kaneka) 10 mg -
Nicotinamide (vitamine B3) 6 mg - D-alfa tocoferol (70%)
(vitamine E) 6 mg - Berberine 3,33 mg - Cholecalciferol
100.000IE/G (vitamine D3) 1,33 mg

RI = Referentie inname voor 3 capsules:

10 mg zink of 100% RI - 12 mg vitamine E of 100% RI - 18 mg
vitamine B3 of 112% RI - 10 µg vitamine D3 of 200% RI - 2,97 mg
monakoline K
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