Dla kogo?

7 kroków

dla zdrowszego serca

Suplement diety LipiForma plus stosuje si´ u osób
dbajàcych o prawidłowe st´˝enie cholesterolu we krwi.

Zalecane spo˝ycie
Korzystne działanie wyst´puje po spo˝yciu 1 kapsułki
(10 mg monakoliny K z fermentowanego czerwonego
ry˝u) dziennie, najlepiej wieczorem, podczas posiłku lub
tu˝ po jedzeniu. Nie nale˝y przekraczaç zalecanej do
spo˝ycia dziennej porcji.

Ostrze˝enia
Uwaga! Nie nale˝y stosowaç u kobiet w cià˝y oraz
karmiàcych piersià, u osób z czynnà chorobà wàtroby
lub z utrzymujàcà si´ zwi´kszonà aktywnoÊcià amino
transferaz w surowicy krwi o niewyjaÊnionej etiologii.
Przed rozpocz´ciem przyjmowania produktu LipiForma
plus konieczna jest konsultacja lekarska i okreÊlenie
st´˝enia cholesterolu we krwi. Nale˝y równie˝ skonsulto
waç si´ z lekarzem w przypadku stosowania długotrwale
jakichkolwiek leków. Nie stosowaç jednoczeÊnie z lekami
obni˝ajàcymi st´˝enie cholesterolu i innymi lekami hipo
lipemizujàcymi. W czasie stosowania produktu nie nale˝y
spo˝ywaç soku grejpfrutowego. Produkt przeznaczony dla
osób dorosłych. Zrównowa˝ony sposób ˝ywienia i zdrowy
tryb ˝ycia sà wa˝ne dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia. Suplement diety nie mo˝e byç stosowany jako
substytut zró˝nicowanej diety.

Regularnie uprawiaj aktywnoÊç
fizycznà – WHO (Âwiatowa Organizacja
Zdrowia) mówi o 10 000 kroków dla
zdrowego serca.
Stosuj diet´ zró˝nicowanà – najlepiej
tzw. Êródziemnomorskà.
Dbaj o prawidłowà wag´ ciała.
Twój wskaênik BMI powinien wynosiç
mi´dzy 18,6 a 24,99.
JeÊli jest wy˝szy – powinieneÊ wdro˝yç
program naprawczy i schudnàç.

Ogranicz dzienne spo˝ycie soli
– stosuj przyprawy dla podkreÊlenia
smaku potraw.
Ogranicz picie alkoholu maksymalnie
do 2 jednostek dziennie.
Wysypiaj si´ – codzienny sen powinien
trwaç 8 godzin.

ulot/Lipi/12.2014

Zaprzestaƒ palenia.

Dystrybutor: Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Holandia.
Informacji o produkcie udziela: Apotex Polska Sp. z o.o., tel.: (22) 311 20 00, www.apotex.pl.
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Wi´cej informacji na:
www.apo-zdrowie.pl
oraz www.lipiforma.pl

Zbijaj
cholesterol

Ca∏a prawda

Chrom

Czy wiesz, że...

o hipercholesterolemii

Zwi´kszone st´˝enie cholesterolu (hipercholesterolemia)
to jeden z głównych czynników ryzyka chorób układu
krà˝enia. Choç cholesterol jest niezb´dny do produkcji
hormonów oraz wchodzi w skład błon komórkowych,
to jego nadmiar zaburza funkcjonowanie naczyƒ
krwionoÊnych. Zwi´kszone st´˝enie cholesterolu nie
wywołuje charakterystycznych objawów. Dopiero powikłania
hipercholesterolemii zwracajà uwag´ na problem. Dlatego
tak wa˝ne jest przeciwdziałanie podwy˝szonemu st´˝eniu
cholesterolu, np. poprzez właÊciwà diet´.
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TEST RYZYKA HIPERCHOLESTEROLEMII:
TAK

NIE

1. Prowadzisz siedzàcy tryb ˝ycia
2. Nie uprawiasz sportu
3. S
 po˝ywasz pokarmy zawierajàce
tłuszcze utwardzone i cukry

(chipsy, ciastka, krakersy i inne słone i słodkie przekàski)

Jakie składniki

5. T
 woi bliscy majà wysokie st´˝enie
cholesterolu we krwi

W celu uzyskania deklarowanego efektu –
utrzymania prawidłowego st´˝enia cholesterolu LDL
we krwi – osoby dorosłe powinny spo˝ywaç dziennie
10 mg monakoliny K z czerwonego
fermentowanego ry˝u.

8. Cz´Êciej odczuwasz zawroty głowy
9. Palisz papierosy
10. C
 z´Êciej ni˝ raz w tygodniu
pijesz alkohol
JeÊli na KILKA Z POWY˚SZYCH PYTA¡ Twoja odpowiedê brzmi
TAK, wykonaj badanie krwi w kierunku st´˝enia
cholesterolu lub skonsultuj si´ z lekarzem, który
zadecyduje o potrzebie innych badaƒ diagnostycznych.
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Monakolina K
Naturalna statyna z fermentowanego czerwonego ry˝u,
która pomaga w utrzymaniu prawidłowego st´˝enia
cholesterolu we krwi.

7. C
 horujesz na niedoczynnoÊç tarczycy
lub cukrzyc´

Czy wiesz, że….

wspomagajà utrzymanie prawidłowego
st´˝enia cholesterolu i naturalnà ochron´
układu sercowo-naczyniowego?

4. T
 woja dieta jest uboga w nabiał,
warzywa, pełnoziarniste pieczywo

6. Masz nadwag´

Pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
glukozy oraz prawidłowego metabolizmu
makroskładników od˝ywczych.

Witaminy z grupy B (B , B
6

Biorà udział w prawidłowym metabolizmie
homocysteiny. Ponadto witaminy z grupy B
przyczyniajà si´ do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego.

Kwas foliowy
Bierze udział w prawidłowym metabolizmie
homocysteiny.
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Produkt Lipiforma zawiera:
10 mg monakoliny K

