
 
مكمل غذائي يتكون بشكل أساسي من الخمائر اللبنية ومن اللوفاستاتين المستخرج من أرز الخميرة الحمراء 

 والكروم والنياسين.  Q10)موناسكاس بيربرس(. مع مرافق اإلنزيم 

 الكولسترول 

الكولسترول عبارة عن دهن أساسي لإلبقاء على صحة جسمنا نظًرا ألنه يدخل في العديد من الوظائف ومنها: النقل العصبي وإنتاج 
 الهرمونات واستتباب الكالسيوم. يمكن أن ُيشَتق الكولسترول من األغذية الُمتناَولَة )خارجي المنشأ(، أو يمكن أن ينتجه الكبد مباشرةً 

(، وبصورة خاصة أثناء ساعات الليل. على الرغم من أن جسمنا قادر تماًما على الحفاظ على مستوى الكولسترول في )داخلي المنشأ
توازن فسيولوجي، إال أن بعض الظروف مثل التغذية غير السليمة وأساليب الحياة التي تنطوي على الخمول يمكن أن تغير من هذا 

 التوازن. 

  الكولسترول الكامل يتكون من:

 ".الكولسترول المفيدكولسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة، الشائع تسميته " •

"، حيث أنه بسبب حجمه المنخفض يميل إلى التراكم الكولسترول الضاركولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف بـ" •
 لتي تضر باألوعية، وتصنع عائق لدوران الدم الطبيعي. بطول جدران األوعية الدموية مما يعزز من تكون اللويحات العصيدية ا

 الميكروبيوم المعوي 

النبيت الجرثومي المعوي المعروف أيًضا باسم "الميكروبيوم المعوي" عبارة عن مجموعة من البكتيريا التي تعيش في أمعاء اإلنسان. 
 ا. فكل جزء من األمعاء توجد به مستعمرات من فئات محددة من هذه البكتيري

 متعددة: الوظائف التي يقوم بها الميكروبيوم المعوي 

 )إنتاج الفيتامينات واألجسام المضادة الُمكاِفَحة لاللتهابات ومواد أخرى مفيدة( استقالبية• 
 )حماية الغشاء المخاطي من تكاثر األنواع المسببة لألمراض( وقائية• 
  البراز()تحسين وظيفة القولون وتقليل درجة حموضة  هيكلية• 

 يوجد توازن ديناميكي بين األنواع المختلفة من البكتيريا، وهو ما يميل إلى التغير في ظل ظروف فسيولوجية نتيجة لبعض العوامل. 

)الخمائر اللبنية(، فهي تتكون من كائنات دقيقة تقوم بتكوين  يمثل تناول البروبيوتيكات مساعدة مفيدةفي وجود تلك التغيرات 

 األمعاء عندما تصل إليه حية، وتواجه تكاثر األنواع األخرى من البكتيريا التي من المحتمل أن تكون مضرة.  مستعمرات في

 

FLORMIDABÌL COLESTEROLO 
Flormidabìl Colesterolo  عبارة عن مكمل غذائي مطور بتركيبة تتكون بشكل أساسي من الخمائر اللبنية ومن اللوفاستاتين

 والكروم والنياسين.  Q10مع مرافق اإلنزيم  المستخرج من أرز الخميرة الحمراء )موناسكاس بيربرس(.

اإلفطار(، والكبسولة الحمراء )من الُمَفَضل تناولها : الكبسولة البيضاء )من الُمَفَضل تناولها في الصباح، قبل تركيبتينتم تصميمه في 
 في المساء، قبل النوم(، وكل منهما لها مفعول خاص. 



 الكبسولة البيضاء:• 

، وتنتميان إلى مجموعتي العصيات اللبنية وهما مختبرتان سريرًيامختلفين،  ذريتينمليار من الكائنات الدقيقة الحية، من  10 - 
المزج بين العصيات اللبنية والبيفيدوباكتيريوم يعتبر أمر هام من أجل نشاط التنظيم الخاص بمستويات  والبيفيدوباكتيريوم.

الكولسترول. أثبتت دراسات سريرية أن التكميل الغذائي باستخدام البروبيوتيكات التي تتكون بشكل أساسي من العصيات اللبنية و/ أو 
من تراكم الدهون في الكبد، وتقليل مستويات كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة،  البيفيدوباكتيريوم كان قادًرا على التقليل

وذلك بالعمل سواء عن طريق االمتصاص المباشر للكولسترول إلى داخل الخلية البروبيوتيكية، أو من خالل تعزيز فك اقتران 
 الكولسترول في األمالح الصفراوية، وما يتبعه من إفراز. 

 ة الحمراء:الكبسول• 

(، تساهم في الحفاظ على بيربرس موناسكاسملجم من اللوفاستاتين )المستخرج من األرز الُمَخَمر بفعل الخميرة الحمراء  10 -
يتم الحصول على التأثير المفيد من خالل  المستويات الطبيعية للكولسترول في الدم بفضل منع تخليق الكولسترول داخلي المنشأ.

ر من أرز الخميرة الحمراء.  10التناول اليومي لجرعة   ملجم من اللوفاستاتين الُمَحضَّ

 النياسين: يساهم في االستقالب الطبيعي النشط، وفي تقليل التعب واإلرهاق.  -

ياٌت َكِبْيَرةُ ا -  لِمْقدار، وفي الحفاظ على المستويات الطبيعية للجلوكوز في الدم. الكروم: يساهم في االستقالب الطبيعي للُمَغذِّ

 طريقة االستخدام

 
 تناول كبسولة واحدة في اليوم، وابتلعها بكوب من الماء، ومن الُمَفَضل أن يكون هذا في الصباح قبل اإلفطار. الكبسولة البيضاء:

  بكوب من الماء، ومن الُمَفَضل أن يكون هذا في المساء قبل النوم.تناول كبسولة واحدة في اليوم، وابتلعها الكبسولة الحمراء: 

Flormidabìl Colesterolo .كما أنه ال يحتوي على فول الصويا والكائنات  عبارة عن منتج خالي من الجلوتين والالكتوز
 الغذائي النباتي والُخْضِرّي.  المعدلة وراثًيا واألسبرتام وأسيسلفام البوتاسيوم والنكهات الُمضاَفة، ويتوافق مع النظام

 تحذيرات 

ال تتجاوز الجرعة اليومية المنصوح بها. ال يمكن اعتبار المكمالت الغذائية بدياًل عن نظام غذائي متنوع ومتوازن وأسلوب حياة 
بيب من أجل استخدام صحي. ُيحَفظ المنتج بعيًدا عن متناول األطفال في سن أقل من ثالثة سنوات. ُينَصح باالستماع إلى رأي الط

 المنتج. ال ُيستخَدم المنتج أثناء الحمل واإلرضاع، وفي حالة العالج باستخدام أدوية لتقليل الدهون. 

 طريقة الحفظ 

مئوية؛ تجنب َتَعُرض المنتج لمصادر الحرارة المتمركزة وأشعة الشمس، واحفظه بمنأى  25ُيحَفظ المنتج في درجة حرارة أقل من 
 الحد األدنى للحفظ معني به المنتج الموجود في عبوة سليمة والمحفوظ بشكل سليم. عن الرطوبة. 

 

 

 

 

 



 القيمة الغذائية المرجعية% للجرعة اليومية )كبسولة بيضاء واحدة( معلومات غذائية

 (14-)ال العصيات اللبنية الحمضية

 536بي بي  بيفيدوباكتيريوم لونجوم

 مليارات وحدة تشكيل مستعمرة 9

 وحدة تشكيل مستعمرة مليار 1

- 

- 

 القيمة الغذائية المرجعية% للجرعة اليومية )كبسولة حمراء واحدة( معلومات غذائية

 أرز الخميرة الحمراء منه:

 لوفاستاتين

 ملجم 200

 ملجم 10

- 

 %100 ميكروجرام 40 كروم

 %100 ملجم 16 نياسين

 - ملجم Q10 20مرافق اإلنزيم 

 وحدة تشكيل مستعمرة:·  1169/2011القيمة الغذائية المرجعية اليومية )البالغين( طبًقا لسجل )االتحاد األوروبي( رقم  المرجعية:القيمة الغذائية 
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