ЛИСТОК-ВКЛАДИШ
(ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА)
ArmoLIPID АрмоЛІПІД

дієтична добавка до раціону харчування

АрмоЛІПІД – дієтична добавка до раціону харчування, що містить натуральні речовини та
здатна, разом із відповідним раціоном харчування, сприяти кращому контролю за рівнем
холестерину в плазмі крові. До складу АрмоЛІПІДу входять полікосаноли, червоний
ферментований рис, фолієва кислота, коензим Q10 та астаксантин.
Склад: 1 таблетка містить:
Червоний ферментований рис, випробуваний на монаколін 1,5 %
(еквівалентно монаколіну 3,0 мг)
Сухий екстракт мікроводоростей, випробуваний на астаксантин 2,5%
(еквівалентно астаксантину 0,5 мг)
Полікосаноли з тростини цукрової (Saccharum Officinarum) 90 %
(еквівалентно полікосанолу 10,0 мг)

200,0 мг
20,0 мг
11,2 мг

Коензим Q10

2,0 мг

Фолієва кислота

0,2 мг

Допоміжні речовини: кальцію гідрофосфат (Е 341), целюлоза мікрокристалічна (Е 460), магнію
стеарат (Е 470b), моногліцериди та дигліцериди жирних кислот (Е 471), кремнію діоксид (Е
551).
БЕЗ ГМО.
Серцево-судинний ризик
Серцево-судинні захворювання становлять одну з головних причин втрати працездатності та
смертності людей у високорозвинених країнах.
Певні серцево-судинні патології мають атеросклеротичну природу, тобто розвиваються через
звуження просвіту артеріальних судин через відкладення на стінках судин холестерину,
кальцію та фібрину. Вважається, що високий рівень холестерину у крові представляє собою
особливо високий фактор ризику розвитку атеросклерозу.
Серед інших факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань – висока концентрація
гомоцистеїну у крові, яка може виникати через дефіцит фолієвої кислоти.
Навіть окислювальний стрес, викликаний підвищеною кількістю вільних радикалів в організмі
(продуктів, які виникають в організмі людини в результаті обмінних процесів) через
неправильне харчування, куріння, надто високу фізичну активність та супутні захворювання,
підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, пов’язаних із атеросклерозом.
Важливою загальною причиною розвитку атеросклерозу є надмірне або незбалансоване
харчування, що веде до підвищення рівня холестерину у крові, змінює ліпідний профіль та
призводить до дефіциту основних поживних компонентів, що становлять харчову цінність
продуктів.
З огляду на це, буде корисним разом із зміною звичок у харчуванні та способі життя, вводити у
раціон натуральні речовини, що допомагають коректувати дисліпідемії та протидіяти
окислювальному стресу.
Полікосаноли
Полікосаноли – це суміш природних жирних спиртів, що міститься у восковому матриксі
тростини цукрової (Saccharum officinarum), рисових висівок (Oryza sativa) та бджолиного воску

(Apis mellifera). Полікосаноли, що входять до складу АрмоЛІПІДу, було отримано з тростини
цукрової.
Полікосаноли продемонстрували благотворний вплив на механізм контролю рівня холестерину
в крові на фоні належної дієти.
Червоний ферментований рис
Червоний ферментований рис отримують шляхом ферментації рису (Oryza sativa) з конкретним
штамом Monascus purpureus. Червоний ферментований рис демонструє благотворний вплив на
механізм контролю рівня холестерину в крові на фоні належної дієти.
Фолієва кислота
АрмоЛІПІД містить фізіологічну добову норму фолієвої кислоти, тобто 0,2 мг, що має
компенсувати можливий дефіцит або субдефіцит фолієвої кислоти, що становить найбільш
розповсюджену форму гіповітамінозу, навіть у країнах Заходу, через незбалансоване
харчування, що викликане сучасним способом життя. Фолієва кислота допомагає контролювати
гомоцистеїнемію.
Коензим Q10 (КоQ10)
КоQ10 – антиоксидантна фізіологічна складова нашого організму, яка задіяна в окислювальновідновних реакціях у процесі синтезу АТФ і тому є обов’язковим елементом для всіх процесів
утворення та використання енергії в організмі.
Астаксантин
Астаксантин – потужний природний антиоксидант.
Рекомендації до застосування.
Рекомендується в якості дієтичної добавки для корекції раціону харчування, як додаткове
джерело біологічно активних речовин, з метою контролю рівня холестерину у плазмі крові на
фоні належної дієти.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза.
Дорослим вживати по 1 таблетці 1 раз на добу після або під час вживання їжі, з метою
забезпечення кращого всмоктування активних речовин, впродовж 20-30 днів.
Курс можна повторювати.
Продукт слід вживати разом із різноманітним та збалансованим харчуванням при дотриманні
здорового способу життя.
Протипоказання.
Не застосовувати при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів комплексу
(алергічні реакції).
Не рекомендується вагітним та жінкам, які годують груддю, при особистій підвищеній
чутливості до складових компонентів, особам до 18 років, при одночасному прийомі
гіпохолестеринемічних засобів та засобів, що містять фолієву кислоту та коензим Q10.
Продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики захворювань.
Застереження.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не використовувати як замінник повноцінного та збалансованого харчування!
Шлунково-кишкові розлади та біль у м’язах можуть виникати під час лікування АрмоЛІПІДом
(переважно у пацієнтів, які погано переносять статини). Якщо виникає біль у м’язах, тоді
необхідно проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання.
Зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від
світла і недоступному для дітей місці! Не вживати, якщо минув термін придатності,
зазначений на упаковці!

Термін придатності. 3 роки.
Упаковка. По 10 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістера у картонній коробці.
Не є лікарським засобом!
Харчова та енергетична цінність на 100 г продукту: 803 кДж/194 ккал, білки – 5,30 г, жири –
4,27 г, ненасичені жирні кислоти – 3,25 г, вуглеводи – 15,87 г, цукор – 0,2687 г, сіль – 0,0723 г.
Найменування і місцезнаходження виробника.
Меда Фарма С.п.А., Італія / MEDA Pharma S.p.A., Italy
(адреса потужностей виробництва)
вул. Роббіо 35, 27030 Конфієнца (ПВ), Італія /via Robbio 35, 27030 Confienza (PV), Italy
Найменування та місцезнаходження і номер телефону імпортера:
СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"
Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А
тел.: (044) 490-53-10
ТОВ «БаДМ»
Україна, 49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2
тел. (056) 747-01-10
ТОВ "Вента. ЛТД"
Україна, 49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-А
тел.: (056) 370-35-00
Найменування та місцезнаходження і номер телефону підприємства, яке здійснює функції
щодо прийняття претензій від споживача:
Представництво «МЕДА Фармасьютікалз Світселенд ГмбХ»
Україна, 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 57-Б
тел.: (044) 482-15-51

