
Ефектите на КАРДИОЛ ги потврдивме преку КЛИНИЧКА СТУДИЈА 
спроведена од страна на Проф.Др.Бранко Јаковљевиќ, на Институтот за 
хигена и медицинска екологија, при Медицински Факултет на 
Белградскиот Универзитет на почетокот на 2018 год. Студијата  траеше 
45 дена, беа вклучени 27 лица (15 жени, 12 мажи), средна возраст 53,7 
години, контрола на 15 дена, без промени во начинот на исхрана и 
физичка активност.

РЕЗУЛТАТИ:

ВКУПЕН ХОЛЕСТЕРОЛ
ХДЛ
ЛДЛ
Триглицериди
Глукоза
Телесна тежина
Телесни масти
Гама ГТ

НА ПОЧЕТОКОТ 
НА СТУДИЈАТА

НА КРАЈОТ 
НА СТУДИЈАТА
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84,67 kg             
28,53%               
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-0,45 mmol/L
-0,12 mmol/L

-1,04 kg
-1,23 %

-4,00 U/L

РАЗЛИКА
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0,920
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0,002
0,259
0,005
0,001
0,009
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НА ХОЛЕСТЕРОЛОТ И НАМАЛУВАЊЕ 
НА ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА

ПОСВЕТЕНИ НА ЗДРАВЈЕТО НА СРЦЕТО, КАРДИОВАСКУЛАРНИОТ И ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ
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Lura Lean® и Црвен Ориз 

Кардиол е природен додаток на исхрана, составен од Lura Lean® и црвен ферментиран ориз и 
неговото дејство се должи на синергијата помеѓу двете активни компоненти.
За Lura Lean® и зa црвениот ориз има јасни и докажани EFSA тврдења.1

Што е Lura Lean® (екстракт од корен на растението Amorphophallus japonica)?
Lura Lean® е високопречистено природно диететско влакно, глукоманан, со голема моќ на 
врзување на течности, масти и холестерол. Претставува концентриран извор на диететски 
влакна. Механизмот на дејство на глукоманан се должи на фактот што во присуство на вода 
набабрува, формирајќи гел структура. На овој начин Lura Lean® ја намалува интестиналната 
ресорбција на холестеролот и ја стимулира неговата трансформација во жолчните киселини, 
кои потоа се излачуваат од организмот.

Lura Lean®, овозможува чувство на исполнетост во желудникот, поради своите карактеристики:
Максимална чистота  > 96% од содржината на влакната,
Најголема вискозност ≥ 100,000 mPa.s (ги надминува барањата на ЕУ)

Што е КАРДИОЛ ?

Што е црвен ориз?
Црвениот ориз се добива со процес на ферментација на ориз. Црвениот ориз содржи 
Монаколин К кој е природен инхибитор на  ензими кои ја контролираат синтезата на 
холестерол во црниот дроб. Од 15 вида монаколини, во црвениот ориз доминира монаколин 
К, познат и под името мевинолин или ловастатин. Оваа супстанција е клучна за дејството на 
црвениот ориз за намалување на концентрациите на вкупниот холестерол, “лошиот” 
LDL-холестерол и триглицеридите во крвта.

КОГА СЕ КОРИСТИ КАРДИОЛ ?

Користењето на КАРДИОЛ има многу позитивно дејство на срцето, кардиоваскуларниот систем 
и дигестивниот систем. КАРДИОЛ придонесува во одржување на нормални концентрации на 
LDL-холестерол во крвта, за одржување на нормални концентрации на холестерол во крвта и 
придонесува за намалување на телесната тежина.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА И НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Не се препорачува за деца, бремени жени и доилки, како и на лица кои имаат потешкотии со 
голтање. Препорачливо е да се консултирате со Вашиот лекар или фармацевт пред секоја 
употреба на лекови, витамини и додатоци во исхрана, како и нивно комбинирање.

Не се препорачува на лица со активни болести на црниот дроб и постојано покачени нивоа на 
серумски аминотрансферази.  Да не се употребува заедно со лекови за намалување на масти. 
Не го конзумирајте препартот со сок од грејпфрут. КАРДИОЛ секогаш треба да се користи со 
препорачаната  количина на вода. 

Не се очекуваат несекани реакции од КАРДИОЛ.  Студиите покажуваат дека  Lura Lean® и 
Црвениот Ориз се безбедни и организмот добро ги толерира ако се земаат во препорачаните 
дози.

Можна е појава на миопатија која се манифестира како болка во мускулите, осетливост или 
слабост со покачено ниво на креатин киназа.

КАКО СЕ УПОТРЕБУВА КАРДИОЛ?

Пред оброк разматете ја содржината на 1 ќесичка прашок во минимум 200-250 ml вода и 
испијте ја течноста за време до 2 минути, бидејќи потоа преминува во гел структура. 
Препорачана дневна доза е 2 ќесички на ден. 

ПАКУВАЊЕ

30 еднодозни ќесички х 5 g во картонска кутија.  
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