
ЕСТЕСТВЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ДОБРО 
СЪРДЕЧНО ЗДРАВЕ!

РЕШЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ НА 
ХОЛЕСТЕРОЛА 

 Патентован Lactobacillus plantarum LPLDL®  - 4.109 CFU
 Монаколин K от червен ориз - 10 mg
 Витамин B3 (ниацин) - 16 mg 

прави CholBiome®X3 естествена алтернатива за здравословни нива на холестерола и неговият 
контрол.  

 Намалява общия холестерол 

 Намалява LDL холестерол 

 Увеличава HDL холестерол 

 Понижава кръвното налягане 

 Без алергени

 Без ГМО

 Подходящ за вегетарианци

СИНЕРГИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ НА КОМБИНАЦИЯТА ОТ ТРИ ДОКАЗАНИ СЪСТАВКИ 

Клинично доказан, ефективен, безопасен с добра поносимост при продължителен прием!

Lactobacillus plantarum LPLDL®  притежава доказана изклю-
чителна способност да модулира метаболизма на жлъчните 
киселини, като способства за изхвърлянето на холестерол от 
червата.
Монаколин К - инхибира синтеза на холестерол в черния дроб 
и поддържа нормалните нива на холестерол в кръвта.  Това 
е естествен продукт, получен чрез ферментацията на ориз от 
маята Monascus purpureus,  традиционно използвано средство 
при висок холестерол.
Витамин В3 (ниацин) - модулира разграждането на мазнините 
в клетката, като спомага поддържане на нормален метаболизъм

Клинични доказателства:
1. An in vivo assessment of the cholesterol-lowering efficacy of Lactobacillus plantarum ECGC 13110402 in normal 
to mildly hypercholesterolaemic adults Adele Costabile , Ivan Buttarazzi, Sofia Kolida, Sara Quercia, Jessica Baldini, 
Jonathan R. Swann, Patrizia Brigidi, Glenn R. Gibson; 2. Scientific Opinion on the substantiation of health clains related 
to MonacolinK from red yeast rice and maintesanse of normal blod LDL-cholesterol concentrations (ID1648,1700) pur-
suant to Article 13(1) of Regulation (EC) N1924/2006; 3. EFSA Panel on DieteticProducts, Nutrition and Allergies NDA

Производител: OptiBiotix Helth Plc, Innovation Centre, 
Innovation Way, Heslington, York, YO105DG,UK
Вносител и дистрибутор: Velinoff Pharma Ltd, 1111 Sofia, Hubavka str.11, 
tel.: +359 897884430, r.velinova@velinoff.com , www.velinoff.com

ДОЗИРОВКА:
Възрастни по 1 таблетка дневно, сутрин на гладно
Очаквани резултати след първия месец
Подходящ за дългосрочна употреба
Препоръчителен прием: минимум 3 до 6 месеца
CholBiome® са клинично доказани ефективни продукти, 
естествено решение за здравословни нива на холестерола 
и контрола му без странични действия
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