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Biocure® Cholesterol LA 
 
Samenstelling per tablet 
Vitamine B3 100%* 16 mg 
Vitamine B6  100%* 1,4 mg 
Vitamine D 100%* 5 µg 
Chroom 100%* 40 µg 
Mangaan 100%* 2 mg 
Rode gist rijst (Monacolin K)  10 mg 
Co-enzym Q10  50 mg 
   
* = % RI = % Referentie-innames 
 
Eigenschappen 
Biocure® Cholesterol LA is een bron van rode gist rijst, co-enzym Q10, chroom, mangaan, 
vitamine B3, vitamine B6 en vitamine D. 
Monacolin K uit rode gist rijst draagt bij tot de instandhouding van normale 
cholesterolgehalten in het bloed. Het gunstig effect wordt verkregen bij een dagelijkse 
inname van 10 mg monacolin K uit rood gefermenteerde rijst. Co-enzym Q10, een ander 
ingrediënt van Biocure® Cholesterol LA, is een fysiologisch bestanddeel van elke 
lichaamscel. Maar Biocure® Cholesterol LA heeft nog meer positieve effecten. Chroom helpt 
bij de instandhouding van normale bloedsuikerwaarden. Twee B-vitamines, B3 en B6, 
ondersteunen een normaal energieleverend metabolisme en dragen bij tot de vermindering 
van vermoeidheid. Vitamine D en mangaan helpen bij de instandhouding van gezonde 
botten.  
Biocure® Cholesterol LA is een Long Action formule. Dit wil zeggen dat alle actieve stoffen 
geleidelijk in het lichaam terechtkomen waar deze langzaam opgenomen worden. Deze 
unieke formule zorgt tegelijk voor een onmiddellijke werking. Biocure® Cholesterol LA werkt 
daarom snel, krachtig en langdurig. 
 
Wanneer gebruiken 

- ondersteunt de normale cholesterolgehalten in het bloed 
- ondersteunt de instandhouding van normale bloedsuikerwaarden 
- draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme 
- helpt bij de vermindering van vermoeidheid 
- ondersteunt de instandhouding van gezonde botten 

 
Gebruiksaanwijzing 
Volwassenen: 1 tablet per dag. Bij voorkeur in ’s avonds innemen met een beetje water. 
Niet gebruiken bij jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen die 
borstvoeding geven of personen met een aandoening van de lever of van de nieren. Niet 
samen innemen met sap of fruit van pompelmoes. 
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden zonder doktersadvies. 
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige 
voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. 
 
Houdbaarheid 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Onder 25°C bewaren. Dit product is houdbaar tot de 
datum aangeduid op de verpakking. 
 
Verpakking en aflevering 
Doos van 45 of 90 filmomhulde tabletten in blisterverpakking. Verkrijgbaar in de apotheek. 
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