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Colesterall de Naturlider, és un complement alimentari que permet de manera natural regular els nivells
de colesterol. Colesterall de Naturlider ens permet mantenir un bon estat de salut cardiovascular.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Colesterall de Naturlider?

Colesterall de Naturlider és un complement alimentari natural. El coenzim Q10 i el seu contingut en
fitoesterols permet que colesterall de Naturlider ens ajudi a mantenir la nostra salut cardiovascular en
òptimes condicions, mostra d'això és que regula els nivells de colesterol.

Quins són els ingredients de Colesterall de Naturlider?

Els ingredients de Colesterall de Naturlider per dosi diària (2 càpsules) són:

Complex de Fitoesterols 95% (800,09 mg de fitoesterols) 842,20 mg
extracte sec d'Olivera (Olea europaea L., fulles, 10% hidroxitirosol) 250 mg
agent de recobriment (hidroxipropilmetilcel·lulosa*)
antiaglomerant (estearat de magnesi)
extracte sec d'Alpiste (Phalaris canariensis, planta sencera-llavors, ràtio 5:1) 40 mg
extracte sec de Cardo Mariano (Silybum marianum, llavors, 80% silimarina, 30% silibina i isosilibina)
40 mg
extracte sec de Guggul (Commiphora guggul, resina, 2% esterones) 30 mg
aigua purificada
agent de càrrega (calci fosfat dihidrat)
Canya de sucre (Saccharum officinarum, cera assecada, 98% policosanol, 10% octacosanol) 10 mg
gelificant (Goma Gellán*) 
Coenzim Q10 5 mg.

La combinació dingredients vegetals i nutrients essencials de Colesterall actuen de forma sinèrgica per
aconseguir mantenir nivells normals de colesterol sanguini, factor de risc de malalties cardiovasculars.
Quines són les indicacions de Colesterall de Naturlider?

Colesterall de Naturlider està indicat per a:
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- Nivells elevats de colesterol sanguini.
- Manteniment duna òptima salut cardiovascular.
- Prevenció de problemes relacionats amb nivells elevats de colesterol sanguini.
Té Colesteral de Naturlider interaccions, efectes secundaris o contraindicacions?
Consulteu  el  professional  en  cas  d'embaràs  o  lactància,  si  esteu  en  tractament  amb  medicació  o
presenteu unes condicions mèdiques especials.
Pel contingut a Oliver: l'ús de diürètics ha de ser controlat per un metge en situacions en què sigui
recomanable  el  control  de  la  ingesta  de  líquids  (malalties  cardíaques  o  renals  greus),  o  en  cas
d'hipertensió.
Pel seu contingut en Cardo Mariano: hipersensibilitat a la droga o altres espècies de la família de les
compostes.
Pel seu contingut a Guggul: contraindicat en hipertiroïdisme. Utilitzeu amb prudència en cas d'afeccions
hepàtiques o diarrees.

Pel seu efecte antiagregant plaquer, cal utilitzar-lo amb precaució en pacients amb risc de sagnat. o
utilitzar simultàniament amb hormones tiroïdals. L'administració conjunta de gugulípid amb propanolol
disminueix la biodisponibilitat del ß-bloquejador i també la del Dialtiazem, bloquejant dels canals de calci.
No és clar si el gugulípid interacciona amb les estatines i altres medicaments hipolipemiants.
Pel seu contingut a Policosanol: el tractament oral amb policosanol ha mostrat sinergia amb els efectes
antitrombòtics i antiagregants de l'AAS.
Quina és la posologia de Colesterall de Naturlider?
Es recomana prendre 2 càpsules al dia als principals àpats.
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