Cholesterinreduktion Dr. Wolz
Cholesterolį aži a ti atūrali prie o ė su beta gliuka ais iš avižų ir
augaliniais steroliais
224 g milteliai
Maisto papildas
 Augaliniai steroliai
Aukštas holesterolio lygis padidi a koro ari ių širdies susirgi ų
rizikos veiks ius. Augali iai steroliai pasižy i atūraliu, oksliškai
įrodytu holesterolį aži a čiu poveikiu.
Kasdien vartojant po 1,5 - , g augali ių sterolių jau po - 3
savaičių holesterolio lygis su ažėja et , pro e tais. *
Tačiau vie tik jo su aži i as epašali a kitų rizikos veiks ių
kelia os grės ės.
 Biologiškai aktyvūs beta gliuka ai iš avižų
Naudoja a spe iali avižų rūšis iš Ska di avijos, turi ti la ai didelį eta gliuka ų kiekį - net
pro e tus įprasti ėse avižose didžiausias eta gliuka ų kiekis siekia 3 - 5 procentus).
Žar y e eta gliuka ai sudaro apsaugi į gleivi ės sluoks į, kuris suriša holesterolį ir
vėliau jį pašali a.
Aviži iai eta gliuka ai su aži a holesterolio ko e tra iją kraujyje. Nor ali
cholesterolio koncentracija kraujyje su aži a koro ari ių širdies susirgi ų riziką.
Teigia as poveikis pasireiškia suvartoja t per parą g eta gliuka ų, gautų iš avižų, avižų
sėle ų, iežių, iežių sėle ų ar šių eta gliuka ų iši ių. *
 B grupės vita i ų ko pleksas
Vitaminas B1 padeda palaikyti or alią širdies veiklą.
Vita i as B ir vita i as B
padeda palaikyti or alų raudo ųjų kraujo kū elių
susidary ą.
Folio rūgštis padeda palaikyti or alią ho o istei o apykaitą ir or alią kraujodarą.
* Europos maisto saugos tarnybos patvirtinti teiginiai
Be laktozės, želati os ir dažiklių.
Maisto papildas eturėtų būti vartoja as kaip aisto pakaitalas.
Svarbu įvairi ir subala suota ityba bei sveikas gyve i o būdas.
Laikyti 4– 5 °C te peratūroje.
Geriausias iki ... pabaigos : žr. a t pakuotės.
Partija: žr. a t pakuotės.
Gamintojas
Platintojas
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Maisti ės vertės

g

iltelių

16 g dienos porcija

1109 kJ (267 kcal)

177 kJ (42 kcal)

Baltymai

16,1 g

2,6 g

Angliavandeniai

22,1 g

3,5 g

4,7 g

0,7 g

35,7 g

5,7 g

Vitaminas B6

17,5 mg

2,8 mg

200%

Vitaminas B1

13,75 mg

2,2 mg

200%

Folio rūgštis

2.5000 µg

400 µg

200%

Vitaminas B12

31 µg

5 µg

200%

Beta gliukanai

18,7 g

3g

Augaliniai steroliai

13,7 g

2,2 g

E ergeti ė vertė

Riebalai

e augali ių sterolių**

Balasti ės

edžiagos

Dienos poreikis
pagal
maistingumo
že kli i o
nuostatas VO2009

** Augali iai steroliai eturi e ergeti ės vertės
Sudėtis: % avižų su % eta gliuka ų, % augali ių sterolių ikrokapsulių augali iai
steroliai; altodekstri as; e ulgatorius: likuti is ukrus uo aisti ių rie iųjų rūgščių;
i uli as , vita i as B , vita i as B , folio rūgštis, vita i as B .
Vartojimo rekomendacijos: Per pietus į aišykite
g =
u raukti šaukštai į pie ą,
jogurtą ar kitą savo uožiūra pasiri ktą pie o produktą. Gali a už arstyti a t pusryčių
iši io ir valgyti su pie u. Geriausias poveikis pasiekia as vartoja t kartu su pie o
produktais.
Nurodymai: Negali ūti viršytas urodytas reko e duoja as suvartoji o kiekis per
die ą. Laikyti ažie s vaika s epasiekia oje vietoje.
Die os suvartoji o or a eturėtų viršyti g augali ių sterolių, es suvartoja t daugiau
e eužtikri a as holesterolio su ažėji as.
Cholesterinreduktion Dr. Wolz skirtas ž o ė s, ori tie s su aži ti holesterolio
ko e tra iją kraujyje. Vaika s iki
etų, taip pat ėščiosio s ir aiti a čio s
moterims Cholesterinreduktion Dr. Wolz vartoti ereko e duoja a, es šios ž o ių
grupės ity os poreikiai yra ypati gi. Cholesterinreduktion Dr. Wolz gali ūti vartoja as
ir kartu su holesterolio kiekį aži a čiais edika e tais, tačiau prižiūri t gydytojui.
Cholesterinreduktion Dr. Wolz audoja as kaip su ala suotos ir visavertės mitybos
sudėti ė dalis, kuriai priskiria as ir karoti oidų ko e tra ijos palaiky as ei reguliarus
vaisių ir daržovių vartoji as.

