
Lees de bijsluiter voordat u Arterin® gebruikt en houd deze achteraf goed bij, want hij bevat belangrijke 
informatie.
 
Cholesterol is een stof die ons lichaam nodig heeft om goed te werken. Het is onmisbaar voor de 
opbouw van lichaamscellen, bepaalde hormonen, vitamine D, voor de aanmaak van galzuren (belangrijk 
voor de vetvertering), etc.

Het grootste gedeelte van de cholesterol (ongeveer 70 %) wordt door ons lichaam zelf aangemaakt; het 
resterende gedeelte wordt via het voedsel opgenomen, vooral uit dierlijke vetten. Dit laatste verklaart 
waarom ons cholesterolgehalte ook afhankelijk is van hoeveel en wat we eten.

We onderscheiden 2 soorten cholesterol.
Enerzijds bestaat er HDL (High Density Lipoprotein), beter bekend als “goede cholesterol”: HDL brengt 
overtollige cholesterol vanuit de cellen terug naar de lever en zorgt ervoor dat de vaten “gereinigd” wor-
den. Anderzijds bestaat er LDL (Low Density Lipoprotein), de “slechte cholesterol”. Indien er een teveel 
aan slechte cholesterol in het bloed aanwezig is, kan dit zich afzetten op de binnenwand van de vaten. 
 
Oorzaken van een verhoging van het cholesterolgehalte zijn o.a. vetrijke voeding, roken, overgewicht en 
weinig beweging. Ook erfelijke factoren kunnen zeker een rol spelen.
 
Voor wie is Arterin®?
Arterin® is voor wie zijn cholesterol efficiënt wilt beheersen met een natuurlijk actief bestanddeel dat 
uitstekend getolereerd wordt.

Wat is Arterin®?
Arterin® is een voedingssupplement dat goed verdragen wordt en uw cholesterol op een doeltreffende 
manier onder controle houdt.
Arterin® bevat monacoline K uit gefermenteerde rode gist rijst die bijdraagt tot het behoud van een nor-
male cholesterolspiegel bij een dagelijkse inname van 10 mg.
De unieke kwaliteit van Arterin® garandeert gestandaardiseerde monacoline K-concentratie, en is getest 
op de afwezigheid van citrinine en aflatoxines. 

Rode gist rijst:
Rode gist rijst komt van een microscopische schimmel, Monascus purpureus, die wordt gekweekt op 
rijst. Dit micro-organisme produceert een kenmerkend rood pigment waaraan de gist zijn naam dankt. 
Rode gist rijst wordt al eeuwen gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde. Het belangrijkste 
bestanddeel is monacoline K, een natuurlijk actief bestanddeel om uw cholesterol te beheersen op een 
efficiënte manier met een uitstekende tolerantie.  

Hoe Arterin® gebruiken? 
Alleen voor volwassenen: 1 tablet per dag tijdens de maaltijd, bij voorkeur ‘s avonds of volgens advies 
van de arts. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.
 
Voorzorgsmaatregelen:
Voedingssupplementen kunnen geen gevarieerde en evenwichtige voeding vervangen noch een gezonde 
levensstijl. Dit product is niet geschikt voor zwangere of lacterende vrouwen, kinderen en adolescenten, 
personen ouder dan 70 jaar, personen met lever-, nier-, of musculaire problemen, personen die genees-
middelen gebruiken die interacties kunnen geven (vb. cholesterolverlagers), personen die intolerant zijn 
voor statines. Niet aanbevolen om dit product tegelijk met pompelmoes te gebruiken (sap of fruit). In 
geval van twijfel, raadpleeg uw arts of uw apotheker. 
 
Bewaring:
Bewaren op een koele en droge plaats.
Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.
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VOOR WIE IS ARTERIN
® FORTE?

Arterin
® Forte is voor wie zijn cholesterol e�ciënt wilt beheersen met een 

natuurlijk actief bestanddeel dat uitstekend getolereerd wordt.

WAT IS ARTERIN
® FORTE?

Arterin
® Forte bevat *monacoline K uit rode gist rijst die bijdraagt tot het 

behoud van een normale cholesterolspiegel bij een dagelijkse inname van 

10 mg. Rode gist rijst komt van de microscopische gist, Monascus purpureus, 

die wordt gekweekt op rijst. De unieke kwaliteit van Arterin
® Forte garandeert 

een gestandaardiseerde monacoline K-concentratie, en is getest op de 

afwezigheid van citrinine en a�atoxines.

HOE ARTERIN
® FORTE GEBRUIKEN?

✔ 1 tablet per dag tijdens de maaltijd, bij voorkeur 's avonds of volgens advies    

     van de arts.

✔ De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.

✔ Alleen voor volwassenen.

Ingrediëntenlijst per tablet:

Poeder van rijst gefermenteerd door rode gist (Monascus purpureus 3 % 

monacoline K totaal) 666,67 mg, Vulsto�en (microkristallijne cellulose, 

cellulosegel,  calciumfosfaat), Maltodextrine, Anti-klontermiddelen (verne�e 

natriumcarboxymethylcellulose, verne�e cellulosgom, magnesiumstearaat, 

siliciumdioxide), Stabilisator (polyvinylpyrrolidone).

À QUI ARTERIN
® FORTE EST-IL DESTINÉ?

Arterin
® Forte s’adresse aux personnes qui souhaitent contrôler e�cacement 

leur cholestérol à l’aide d’un composant actif d’origine naturelle parfaitement 

toléré.

QU’EST-CE QU'ARTERIN
® FORTE?

Arterin
® Forte contient de la *monacoline K issue de la levure rouge de riz qui 

contribue à préserver un taux de cholestérol normal lors d’un apport quotidien 

de 10 mg. La levure rouge de riz est issue de la levure microscopique 

Monascus purpureus cultivée sur le riz. La qualité unique d’Arterin
® Forte 

garantit une concentration standardisée de monacoline K, tandis que l’absence 

de citrinine et d’a�atoxines est véri�ée.

COMMENT UTILISER ARTERIN
® FORTE?

✔ 1 comprimé par jour durant le repas, de préférence le soir, ou suivant l’avis 

     du médecin. 

✔ Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

✔ Pour adultes uniquement.

Liste d’ingrédients par comprimé:

Poudre de riz fermenté par de la levure rouge (Monascus purpureus 3 % 

monacoline K totale) 666,67 mg, Agents de charge (cellulose microcristalline, 

gel cellulosique, phosphate de calcium), Maltodextrine, Anti-agglomérants 

(carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, gomme de cellulose réticulée, 

stéarate de magnésium, dioxyde de silicium), Stabilisateur (polyvinyl-

pyrrolidone).
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Voor meer informatie:
www.arterin.be




