
 

  Voedingssupplement 24 caps. van 430mg - 10,3g in blister 

 Kolestina 10  
 Vivasan Webshop 
  

 
Kolestina 10 van Cosval is een voedingssupplement met 100% actieve 
natuurlijke, plantaardige ingrediënten zoals gefermenteerde rode rijst, 
zwarte rijst, polycosanolen, monacoline K en guggulsterone.  
 
Kolestina 10 
Monacolin K uit gefermenteerde rijst is goed voor het cholesterolgehalte in het bloed. Guggul en 
Polycosanol zijn goed voor de cholesterolspiegel en een evenwichtige bloedsuikerregulatie. 
 

Aanbevolen dagelijkse dosering 
1-maal daags 1 capsule Kolestina 10 met water innemen op een volle maag. Niet kauwen. Capsule niet openen. 
   

Samenstelling 
Gefermenteerde rode rijst [Rice (Oryza sativa L.) zaad - (Monascus purpureus Went.) mycelium] 37,3% - opgebouwd tot 
10% als Monacoline K,  Zwarte rijst Venus (Oryza sativa L.) zaad 18,5% - getitreerd tot 25% als Anthocyanosides, Capsule 
(HPMC, Water, Kleuren: Titanium dioxide), Indiase balsemhars-boom (Commiphora mukul Hook) rosin 13% - opgebouwd 
tot 10% als Guggulsterole, Sugarcane (suikerriet L. ) vruchtensap 3,7% - getitreerd tot 60% zoals policosanol; Vulstoffen: 
microkristallijne cellulose; Antiklontermiddelen: siliciumdioxide.  

(*) Droge extracten kunnen maltodextrine als drager bevatten. 
 

Voorzorgsmaatregelen 
Buiten bereik van jonge kinderen, koel, droog en tegen licht beschermd bewaren.  
Cosval Kolestina 10 is een voedingssupplement. Voedingssupplementen dienen niet ter vervanging van een 
gevarieerd voedingspatroon en een gezonde leefstijl. 
Gebruik niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosering.  
Periode van inname: raadpleeg uw arts of voedingsdeskundige   
Bewaren op een koele en droge plaats (15-250) tegen licht 
beschermd.   
  
Kolestina 10 dient niet te worden ingenomen tijdens de 
zwangerschap, borstvoeding en tijdens het gebruik van 
bloedvet verlagende geneesmiddelen. 
Voor gebruik van dit product kan het raadzaam zijn om uw 
arts te raadplegen.  
Het product is uitsluitend bedoeld voor mensen die willen 
dat het cholesterolgehalte in het bloed wordt verlaagd.   
Het gebruik van meer dan 3 gram per dag aan 
toegevoegde plantensterolen moet worden vermeden.  
Patiënten met cholesterolverlagende medicatie dienen het 
product uitsluitend onder medisch toezicht te gebruiken.  
Dit product is te gebruiken als onderdeel van een dieet, 
met inbegrip van een regelmatige consumptie van 
groenten en fruit om het carotenoïde niveau te behouden.  
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