
ULOTKA INFORMACYJNA
Prosimy o dokładnie przeczytanie całej ulotki informacyjnej. 

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na wybór SymbioLact® Cholesterin Control. 
SymbioLact® Cholesterin Control to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (bilanso-
wanie diety), który wspomaga leczenie podwyższonego poziomu cholesterolu. 

Cholesterol to naturalny lipid występujący w organizmie człowieka, niezbędny do budowy błony 
komórkowej, syntezy hormonów oraz kwasów żółciowych. Trzy czwarte cholesterolu produkowane 
jest przez sam organizm w wątrobie. Pozostała część dostarczana jest do organizmu wraz 
z pożywieniem. Wyróżnia się trzy różne frakcje: HDL, LDL oraz cholesterol całkowity. Ponieważ HDL 
jest odpowiedzialny za transport „nadmiaru” cholesterolu z naczyń krwionośnych z powrotem 
do wątroby, często nazywany jest „dobrym” cholesterolem. Z kolei LDL transportuje cholesterol 
z wątroby do naczyń krwionośnych i stąd nazywa się go „złym” cholesterolem podwyższającym 
ryzyko powstawania blaszki miażdżycowej.  „Nadmiar “cholesterolu (przede wszystkim cholesterolu 
LDL) we krwi, w wyniku procesów miażdżycowych, może prowadzić do zwężenia naczyń. Odgrywa 
to istotną rolę przede wszystkim w tworzeniu się „zwapnień” naczyń wieńcowych oraz naczyń 
krwionośnych zaopatrujących mózg. Jeśli poziom cholesterolu LDL jest zbyt wysoki, może 
to prowadzić do tworzenia się na ścianach naczyń złogów, które z kolei zwężają światło naczyń 
i utrudniają ukrwienie tkanki, co natomiast zwiększa ryzyko zawału serca lub udaru. Jako pacjenci 
wysokiego ryzyka powinni Państwo regularnie badać poziom cholesterolu u lekarza, który 
ewentualnie wdroży odpowiednie leczenie. 

SymbioLact® Cholesterin Control jako żywność specjalnego przeznaczenia medycznego zawiera 
opatentowane szczepy bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus plantarum (AB-LIFE ®) CECT 7527, 
CECT 7528, CECT 7529), które w badaniach wykazały, iż przy dłuższym stosowaniu mogą pozytyw-
nie wpływać na gospodarkę cholesterolową. Cholesterol to naturalny lipid biorący udział w syntezie 
różnych substancji w organizmie człowieka. Są to przede wszystkim kwasy żółciowe, niezmiernie 
ważne dla procesu trawienia. Kwasy żółciowe tworzone są w wątrobie; są one odpowiedzialne 
za emulgację tłuszczu przyjętego wraz z pożywieniem, który w ten sposób staje się lepiej przyswa-
jalny dla organizmu. Kwasy żółciowe w dużej mierze składają się z cholesterolu. Duża część tych 
kwasów, w tym także cholesterol, po spełnieniu swego zadania, ulega ponownej resorpcji w jelicie 
i znów jest dostępna dla organizmu. Szczepy bakterii kwasu mlekowego zawarte w SymbioLact® 
Cholesterin Control odzyskują część kwasów żółciowych, w tym cholesterol, znajdujących 
się w jelicie. Dodatkowo są one w stanie wiązać cholesterol bezpośrednio na swej powierzchni. 
W trakcie procesu trawienia cholesterol jest wydalany wraz z bakteriami, co prowadzi do zmniejsze-
nia ilości wchłanianego zwrotnie cholesterolu. To z kolei ma pozytywne działanie na organizm 
ponieważ mniej złego cholesterolu znajduje się w organizmie i obciąża naczynia. Regularne 
stosowanie SymbioLact® Cholesterin Control pozytywnie wpływa na metabolizm cholesterolu, 
obniżając poziom LDL i cholesterolu całkowitego we krwi. 
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ZALECANE DAWKOWANIE: 
Raz dziennie zażyć 1 kapsułkę do posiłku. Nie przekraczać dziennej zalecanej dawki. 

SKŁAD: 
Skład kapsułki: maltodekstryna, szczepy bakterii kwasu mlekowego [Lactobacillus  plantarum  
(AB-LIFE®) CECT 7527, CECT 7528, CECT 7529], środek przeciwzbrylający: dwutlenek krzemu.
Otoczka kapsułki: Hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu.
1 kapsułka SymbioLact® Cholesterin Control zawiera lio�lizowane bakterie kwasu mlekowego: 
[Lactobacillus plantarum (AB-LIFE®) CECT 7527, CECT 7528, CECT 7529] w ogólnej liczbie ≥ 1,2 x 
109 jednostek tworzących kolonie (CFU).

SymbioLact® Cholesterin Control to produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.

Produkt może zawierać śladowe ilości białek mleka. 

WAŻNE INFORMACJE: 
SymbioLact® Cholesterin Control stosować jedynie pod nadzorem lekarza. 
Nie zaleca się stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony 
do stosowania przez kobiety w ciąży i dzieci. 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: 
W przypadku stosowania zgodnego z przeznaczeniem działania niepożądane nie są znane. 

PRZECIWWSKAZANIA: 
SymbioLact® Cholesterin Control nie należy stosować w przypadku alergii na którykolwiek 
ze składników.
   
WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI:                                 
SymbioLact® Cholesterin Control należy przechowywać w temperaturze pokojowej. 
Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
Data minimalnej trwałości i numer partii znajdują się na blistrze i na opakowaniu.

WYTWÓRCA:
SymbioPharm GmbH
Auf den Lüppen 10 35745 Herborn, 
Niemcy

Więcej ciekawych informacji dotyczących SymbioLact® Cholesterin Control 
i naszych innych produktów znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.symbiolact.pl, www.instytut-mikroekologii.pl
 
Stan:  maj  2017

DYSTRYBUTOR:
Miralex Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 4, 64-920 Piła
Tel.:  61 835 05 95
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