
Cholesterem este o formulă complexă 100% naturală, ale cărei componente acționează sinergic pen-
tru reducerea colesterolului și trigliceridelor din sânge. Ingredientele folosite în compoziția produsu-
lui, au mențiuni de sănătate „health claims” aprobate de către Agenția Europeană pentru Siguranță 
Alimentară (EFSA).

Steroli vegetali – 2.400mg, 
DHA 10 % (pudra din microalge din specia Ulkenia într-o matrice din cazeinat din lapte, 
sucraloză, amidon din porumb, palmitat de ascorbil, ascorbat de calciu, lecitina din soia, ex-
tract din soia bogat in tocoferoli, fosfat tricalcic), cu un conținut de cel puțin 40% DHA  din 
totalul de acizi grași – 1.000mg,
Orez - roșu fermentat (Monascus purpureus) cu un conţinut de 3% monacolin K – 332mg 
(monacolin K – 10mg), 
Coenzima Q10 – 10mg,
Policosanol (din ceară de Trestie-de-zahăr / Saccharum officinarum) – 10mg,
Vitamina C – 54mg (67,5 %DZR*).
*Procent din Doza Zilnică Recomandată (Conform directivei 2008/100/EC)

2 comprimate de 2 ori pe zi, înaintea meselor sau în timpul acestora.

Colesterolul este o substanţă grasă sintetizată de organismul uman și cel animal. Atunci când 
este în exces, surplusul de colesterol neutilizat de către organism începe să se depoziteze pe 
pereţii arterelor, îngustând lumenul vasului și scăzând aportul de sânge la nivelul ţesuturilor, 
cu apariţia complicaţiilor cardiovasculare. 
Sterolii vegetali (printre cei mai cunoscuţi fiind sitosterolii, campesterolii și stigmasterolii) re-
prezintă un grup de compuși cu structură și funcţie asemănătoare colesterolului, dar lipsiţi de 
nocivitatea acestuia. Sterolii vegetali ingeraţi înainte sau în timpul meselor intră în competiţie 
cu colesterolul și inhibă absorbţia acestuia în intestin, determinând astfel scăderea nivelului 
colesterolului «rău» (LDL) din sânge.
DHAid™ (acidul docosahexaenoic) este un tip de acid gras Omega-3, obţinut dintr-o sursă 
vegetală, respectiv din microalga marină Ulkenia, printr-un proces de fermentare controlată, 
rezultând un produs de calitate superioară. DHA contribuie la menţinerea vederii normale și 
a funcţiei normale a creierului (efectul benefic se obţine în condiţiile unui consum zilnic de 
250 mg DHA).
Policosanolul este un produs natural extras din ceară de Trestie-de-zahăr, fiind un amestec 
de acizi alifatici în care predomină octocosanolul, hexacosanolul și triacontanolul. Blochează 
formarea colesterolului în ficat. Reglează valorile colesterolului total, ale LDL-colesterolului 
și ale trigliceridelor, crește vitalitatea și îmbunătăţește rezistenţa organismului la stres.
Coenzima Q 10 este esenţială pentru organismul uman. Înaintarea în vârstă și alimentaţia 
deficitară determină scăderea nivelului de Coenzima Q10 în organism, cu repercusiuni grave 
asupra funcţionării acestuia. De aceea, pentru păstrarea nivelului optim de Coenzima Q10 
este necesară administrarea suplimentelor alimentare, care stimulează producţia endogenă și 
completează necesarul de Coenzima Q10 a organismului. Ea este un antioxidant mai puter-
nic decât vitamina E și are un rol important în sistemul energetic și respirator al fiecărei celu-
le, contribuind la rezistenţa organismului în ansamblu și la protejarea arterelor prin asigurarea 
menţinerii presiunii arteriale normale. Determină creșterea semnificativă a Imunoglobulinei 
G, principalul anticorp din sânge și, în consecinţă, contribuie la susţinerea sistemului imunitar. 
Prin plusul de energie celulară se intensifică arderile celulare și ajută la scăderea greutăţii cor-
porale. Coenzima Q10 favorizează solubilizarea colesterolului împiedicând astfel formarea 
calculilor biliari. Participă la sinteza hemoglobinei și a eritrocitelor și are rol dermoprotector, 
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determinând întârzierea apariţiei ridurilor, uscarea și descuamarea pielii. Coenzima Q10 creș-
te performantele sportive și îmbunătăţește capacitatea de efort.
Orezul roşu fermentat este un produs de origine asiatică, dezvoltat prin fermentarea orezului 
cu ciuperca Monascus purpureus, altfel cunoscut sub numele de “drojdie de orez roșu”. Acest 
produs este folosit ca agent colorant și aromatizant în multe alimente asiatice. Extractul de 
drojdie de orez roșu fermentat a câștigat popularitate în decursul anilor, datorită capacității 
sale de a reduce nivelul colesterolului.

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos. 
În cazul unor afecţiuni cronice sau a urmării unui tratament medicamentos, sfatul medicului 
este absolut necesar înaintea administrării acestui produs. Supliment alimentar destinat ex-
clusiv persoanelor care doresc sa își reducă nivelul colesterolului din sânge. Nu este recoman-
dat persoanelor alergice la oricare dintre componentele produsului. Administrarea în timpul 
sarcinii sau alăptării se face numai la recomandarea medicului. A nu se utiliza după data de 
expirare înscrisă pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor. A nu se depăși 
doza recomandată pentru consumul zilnic.  A se evita un consum mai mare de 3 g/zi steroli 
vegetali deoarece nu aduce beneficii suplimentare. Conţine produse de origine marină și pe 
baza de soia. A se consuma în cadrul unui regim echilibrat și variat, care să conţină în mod 
regulat fructe și legume pentru a ajuta la menţinerea nivelului carotenoidelor.

Atenţionări


