
 
Suplemento alimentar à base de Monacolina K de arroz vermelho fermentado 
(Monascus purpureus) e fermentos lácticos. Com Coenzima Q10, Crómio e 
Niacina.  

O COLESTEROL  

O colesterol é um lípido essencial para a manutenção da saúde do nosso corpo, pois intervém em 
numerosas funções, tais como: a transmissão nervosa, a produção de hormonas e a homeostase do 
cálcio. O colesterol pode derivar dos alimentos ingeridos (exógeno) ou pode ser produzido diretamente 
pelo fígado (endógeno), em particular durante a noite. Apesar de o nosso organismo ser perfeitamente 
capaz de manter o nível de colesterol em equilíbrio fisiológico, algumas condições como uma 
alimentação incorreta ou estilos de vida sedentários, podem alterar este equilíbrio.  

O colesterol total é composto por:  

• colesterol HDL normalmente denominado “colesterol bom”.  

• colesterol LDL conhecido como “colesterol mau” pois, devido às reduzidas dimensões, tende a 
agregar-se ao longo das paredes dos vasos sanguíneos favorecendo a formação de placas de ateroma 
que danificam os vasos e constituem um obstáculo para a circulação normal do sangue.  

A MICROBIOTA INTESTINAL  

A flora bacteriana intestinal, conhecida também com o nome de “microbiota intestinal”, é o conjunto 
de bactérias que vivem no intestino do ser humano. Cada parte do intestino é colonizada por classes 
específicas destas bactérias.  

As funções desempenhadas pela microbiota intestinal são múltiplas:  

• metabólica (produzir vitaminas, imunoglobulinas anti-inflamatórias e outras substâncias úteis)  

• protetora (defender a mucosa da proliferação de espécies patogénicas)  

• estrutural (otimizar a função do cólon e a diminuição do pH fecal)  

Em condições fisiológicas, existe um equilíbrio dinâmico entre as várias espécies de bactérias que, por 
vezes, devido a alguns fatores, tende a sofrer alterações.  

Na presença destas alterações, uma ajuda válida é representada pela toma de probióticos 
(fermentos lácticos), constituídos por microrganismos que, ao alcançarem vivos o intestino, o 
colonizam e contrastam a proliferação de outras espécies bacterianas potencialmente prejudiciais.  



CÓDIGO FLORMIDABÌL  

 

FLORMIDABÌL COLESTEROL Flormidabìl Colesterol é um suplemento alimentar desenvolvido 

numa fórmula à base de Monacolina K de arroz vermelho fermentado (Monascus purpureus) e 
fermentos lácticos. Com Coenzima Q10, Crómio e Niacina.  

Foi estudado em 2 fórmulas: cápsula branca (a tomar de preferência de manhã, antes do pequeno-
almoço) e cápsula vermelha (a tomar de preferência à noite, antes de dormir), cada uma com uma ação 
específica.  

• Cápsula branca:  

- 10 mil milhões de microrganismos vivos, em 2 grupos diferentes, clinicamente testados, 
pertencentes aos grupos dos Lactobacilos e Bifidobactérias. A combinação dos Lactobacilos e das 
Bifidobactérias foi avaliada pela atividade reguladora nos níveis de colesterol. Estudos clínicos 
demonstraram que a suplementação alimentar de probióticos à base de Lactobacilos e/ou 
Bifidobactérias conseguiu reduzir a deposição hepática dos lípidos e dos níveis de colesterol LDL, 
agindo quer através da absorção direta do colesterol na célula do probiótico, quer favorecendo a 
decomposição do colesterol nos sais biliares e a consequente excreção.  

• Cápsula vermelha:  

- 10 mg de Monacolina K (derivante da fermentação do arroz e obra do fermento vermelho 

Monascus  purpureus), que contribuem para a manutenção dos níveis normais de colesterol no 
sangue graças à inibição da síntese do colesterol endógeno. O efeito benéfico é obtido com a toma 
diária de 10 mg de Monacolina K, de preparações de arroz vermelho fermentado.  

- Niacina: contribui para o metabolismo energético normal e para a redução do cansaço e fadiga.  

- Crómio: contribui para o metabolismo normal dos macronutrientes e para a manutenção de níveis 
normais de glucose no sangue.  

MODO DE USO  

Cápsula branca: tomar uma cápsula por dia a deglutir com um copo de água, de preferência de 
manhã, antes do pequeno-almoço.  

Cápsula vermelha: tomar uma cápsula por dia a deglutir com um copo de água, de preferência à noite, 
antes de dormir.  

Flormidabìl Colesterol é um produto sem glúten e sem lactose. Além disso, não contém soja, OGM, 
aspartame, acessulfame, aromas adicionais e é compatível com uma dieta vegetariana e vegana.  

ADVERTÊNCIAS  



Não ultrapassar a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não são substitutos de uma 
dieta variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável. Manter fora do alcance das crianças com 
menos de três anos de idade. Recomenda-se ouvir a opinião de um médico antes de usar o produto. Não 
utilizar durante a gravidez, a amamentação e em caso de terapia com fármacos hipolipidemiantes.  

MODO DE CONSERVAÇÃO  

Conservar a temperatura inferior a 25 °C; evitar a exposição a fontes de calor localizadas, aos raios 
solares e manter protegido da humidade. O prazo mínimo de validade refere-se ao produto em 
embalagem íntegra e corretamente conservada. 

 

Informações nutricionais Por dose diária (1 cápsula branca) VNR% 
Lactobacillus acidophilus (LA-14) 
Bifidobacterium Longum BB536 

9 mil milhões UFC 
Mil milhões UFC 

- 
- 

Informações nutricionais Por dose diária (1 cápsula vermelha) VNR% 
Arroz vermelho fermentado do qual: 
Monacolina K 

200 mg 
10 mg 

- 

Crómio 40 µg 100% 
Niacina 16 mg 100% 
Coenzima Q10 20 mg - 
VNR: Valor nutritivo de referência diário (adultos) nos termos do Reg. (UE) n.º 1169/2011 · UFC: Unidades 
Formadoras de Colónias 
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