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El llevat vermell d'arròs Naturlider amb coenzim Q10 és hipolipemiant, redueix l'assimilació de colesterol i
disminueix l'absorció del colesterol a l'intestí.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix el llevat Vermell d'arròs amb coenzim Q10 de Naturlider?

El llevat vermell d'arròs Naturlider amb coenzim Q10 és hipolipemiant: la monacolina K que conté el Llevat
vermell d'arròs, és un profàrmac que s'hidrolitza a l'organisme i es transforma en àcid mevinolínic, que és
un anàleg estructural del 3-hidroxi-metil -glutarilo (HMG), per la qual cosa s'uneix a l'enzim HMG-CoA
reductasa, bloquejant el pas de l'HMG a àcid meulònic, i en conseqüència inhibeix la síntesi endògena de
colesterol en una de les primeres fases. Aquesta acció es troba reforçada a la fórmula pel seu contingut en
Coenzim Q10.

El llevat vermell d'arròs naturlider amb coenzim Q10, redueix de l'assimilació de colesterol, a causa dels
mucílags presents a les llavors de lli (3-9 % de mucílags). També disminueix l'absorció del colesterol a
l'intestí:  els  fitoesterols  tenen  una  estructura  similar  al  colesterol,  però  l'organisme  humà  no  els  pot
absorbir. De fet, quan aquestes substàncies són ingerides en el context d'una dieta normal, els fitoesterols
interfereixen en l'absorció del colesterol a l'intestí humà, causant un descens en les concentracions de
colesterol a la sang.

Quines són les propietats del llevat vermell d'arròs amb coenzim Q10 Naturlider?

Les propietats del llevat vermell d'arròs amb coenzim Q10 Naturlider són:

Hipolipemiant: la monacolina K que conté el Llevat vermell d'arròs, és un profàrmac que s'hidrolitza
a l'organisme i es transforma en àcid mevinolínic, que és un anàleg estructural del 3-hidroxi-metil-
glutaril (HMG), per la qual cosa s'uneix a la
enzim HMG-CoA reductasa, bloquejant el pas de l'HMG a àcid meulònic, i en conseqüència inhibeix
la síntesi endògena de colesterol en una de les primeres fases. Aquesta acció es troba reforçada a
la fórmula pel seu contingut en Coenzim Q10.
Reducció de l'assimilació de colesterol: a causa dels mucílags presents a les llavors de lli (3-9 % de
mucílags).
Disminució  de  l'absorció  del  colesterol  a  l'intestí:  els  fitoesterols  tenen  una  estructura  similar  al
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colesterol,  però l'organisme humà no els pot absorbir.  De fet,  quan aquestes substàncies són
ingerides en el context d'una dieta normal, els fitoesterols interfereixen en l'absorció del colesterol
a l'intestí humà, causant un descens  en les concentracions de colesterol a la sang.

En quins casos està indicat el Llevat vermell d'arròs amb coenzim Q10 Naturlider?

El llevat vermell d'arròs Naturlider amb coenzim Q10 està indicat en la prevenció del risc de malaltia
coronària  o  amb  valors  alts  de  colesterol  total  i  colesterol  LDL.  Es  recomana  a  pacients  amb
hipercolesterolèmia  primària  juntament  amb  el  tractament  dietètic  adequat,  especialment  quan  la
resposta a la dieta ia altres mesures no farmacològiques ha resultat insuficient.

Quina és la posologia del Llevat vermell d'arròs amb coenzim Q10 Naturlider?

Heu de prendre via oral una càpsula al dia, a la nit amb un got d'aigua.

Té contraindicacions el Llevat vermell d'arròs amb coenzim Q10 Naturlider?

Aquesta contraindicada en el cas de prendre estatines o fibrats. No es poden agafar conjuntament. També
està contraindicada en el cas de dones embarassades i lactants i en infants menors de cinc anys.
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